
              
             ROMANIA 

    JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI 

   H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind modificarea si completarea inventarului domeniului public  

al comunei Petreşti 

 

 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

-  Expunerea de motive a primarului comunei Petreşti privind necesitatea modificării domeniului 

public al comunei Petrești, ca urmare a receptiei la terminarea lucrarilor pentru investitia  

“ Gradinita Petresti”  

- Raportul compartimentului evaluare patrimoniu din cadrul Primăriei comunei Petreşti; 

- Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii «  Gradinita 

Petresti »  

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

- Anexa nr.58 , aprobata prin HG nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului  

Dâmbovita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Dispozițiile art.1 alin.(2), art.8 alin.(1), art.12 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu 

ultimele modificări și completări; 

- Dispozițiile art. 36  alin. 2, lit. c), din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicata, cu ultimele modificări și completări; 

În temeiul dispoziţiilor art .45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Petreşti a suprafeţei 

de 1870 mp , identificată la poziţia 88 si a suprafeţei de 830 mp , identificată la poziţia 447. 

 Art.2 Se aprobă modificarea unei poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Petreşti, aprobat prin HG nr. 1350 / 2001,  după cum urmează: 

Poziţia 441    

                Rubrica     „  Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

                                          Sat Petreşti, strada Principală, nr.66 

                                          Suprafaţă  teren aferent  – 1170 mp 

                                          Suprafață  construită: 211.41 mp 
                                           Depozit lemne: 20 mp 
                                         Vecini: 

                                                 N- Post Poliție Petreşti 

                                                 E-  Proprietate privată 

                                           S- T.A.P. 

                                                 V- Str. Principală 

                Rubrica «  Valoare de inventar » va avea următorul cuprins:  

                                        827.681, 24 lei lei 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă responsabilul cu patrimoniul şi 

secretarul comunei. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Dl consilier, Stoica Niculaie  

                                                                                      AVIZAT DE LEGALITATE,  

Nr.86                                                                                           SECRETAR, 

Data 29.11.2016                                                                        Ing. Zamfirescu Mihaela        


