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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima 
înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul 

Prahova, asupra drumului DS 272, Sat Valea Bradului  
  

Având în vedere  prevederile: 
-  art.136 alin.4 din Constituția României , 
- art.285, art.286 alin.(1) și alin.(4), Anexa 4 pct.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
- Anexa 1, pct.61 din Ordinul nr.3442 / 2019 privind modificarea și completarea Regulamentului 
de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul 
directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară nr.700/2014, 
- art.1 pct.4 din Ordonanța nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
 art.1 alin.(1) și art.5 lit.c) din Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, 
republicată, 
- art.10 alin.2, art.24 alin.2 și alin.3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare 
(republicată), 
- art.860 alin.(1) și alin.(3), art.861, art.881, art.885 alin.1și art.888 din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil (republicată) 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
(republicată), 
Analizând : 
- documentația tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică, a comunei 
Provița de Sus, județul Prahova, prima înregistrare, asupra drumului DS272, Sat Valea 
Bradului, întocmită de S.C. DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L.  
- poziția10 din anexa la HCL Provița de Sus nr.1/30.01.2015 privind modificarea și completarea 
inventarului domeniului public al comunei Provița de Sus, aprobat prin HGR 1359/2001, 
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus  
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate nr.3730/15.06.2021 întocmit de compartimentul achiziții publice,  
- Avizele  celor trei comisii: 
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

         - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 
 

        În temeiul art. 129, alin (1), alin. (2), lit.c) coroborat cu art. 139, alin. (1) și alin.(3), lit.g), 
art.196, alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
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Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1 Se aprobă însușirea documentației tehnice cadastrale, realizată de către S.C. 
DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L., pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în 
favoarea comunei Provița de Sus, județul Prahova, prima înregistrare,  asupra drumului DS 272, 
Sat Valea Bradului, având suprafața identificată de 9131mp(lungime 425m), intra-extravilan, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Sus, sat Valea Bradului, județul Prahova, 
imobil cuprins în Anexa la HCL nr.1/30.01.2015 cu privire la inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Provița de Sus, poziția 10, aprobat prin HGR nr.1359/2001, 
conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
  
Art.2 Se aprobă solicitarea către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpina, a 
înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Comunei Provița de Sus, ca bun 
aparținând Domeniului Public al Comunei Provița de Sus, județul Prahova, asupra imobilului 
identificat la art.1 al prezentei hotărâri 
 
Art.3 Se aprobă solicitarea către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpina, de 
înscriere în cartea funciară a categoriei de folosință drum comunal, asupra imobilului identificat 
la art.1 al prezentei hotărâri 
 
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va  comunica prezenta hotărâre către 
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Câmpina 
 

 
    Președinte de ședință,                                                           Contrasemnez pentru legalitate, 
    Bucur  Irina-Corina                                                                   Secretar General al UAT 
                                                                                                                jr. Goagă Gabriel     
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