
              
             ROMANIA 

    JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI 

 

 

   H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii   prin licitaţie publică, a 

terenului intravilan   cc in suprafata de 2700 mp,  

situat in sat Petresti ,  T 19, P 610, punct “ Livada Duzi” 

 

 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Petreşti; 

- raportul de specialitate al compartimentului evidenta patrimoniu; 

- Raportul de evaluare intocmit de expert evaluator – P.F.A. Popescu Liviu 

- prevederile art. 9 alin (1) şi art.15 din O.U.G. nr. 54/2006 care permite concesionarea ca 

urmare a unei propuneri însuşite prin aplicarea procedurii de licitaţie şi ale art.123 alin.(1) 

şi (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

 -Avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Petreşti; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (5) lit. “a”, art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin (1) 

lit.“b” din  Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

 

      Art.1.  Se aprobă organizarea, în condiţiile legii, a licitaţiei în vederea vanzarii terenului 

intravilan cc, in suprafata de 2700 mp, situat in sat Petresti , T 19, P 610, punct “ Livada 

Duzi”, aparţinând domeniului privat al comunei Petresti 

     Art.2  Se aproba raportul de evaluare  intocmit de  PFA  Popescu Liviu  avand ca obiect 

terenul mentionat la art.1 

     Art.3  Se aproba pretul de  pornire la licitaţie, al terenului , mentionat la art. 1 ce 

apartine domeniului privat al comunei Petresti, prin licitatie publica, de la valoarea de  

36.130 lei, conform raportului de evaluare; 

      Art.4. Se aproba Studiul de oportunitate si Caietul de sarcini conform anexelor. 

     Art.5 Cumparatorul va achita integral, in termen de 30 de zile de la adjudecare,  pretul 

de vanzare a terenului , la care se mai adauga suma de 1.400 lei reprezentand 

contravaloarea serviciilor de evaluare in suma de 600 lei si contravaloarea realizarii 

cadastrului in suma de 800 lei. 

     Art.6 Taxele pentru perfectarea actului de vanzare-cumparare vor fi suportate de catre 

cumparator. 

     Art. 7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul comunei 

Petresti si se comunica celor interesati de catre secretarul comunei. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Dl consilier, Stoica Niculaie  

 

                                                                                      AVIZAT DE LEGALITATE,  

Nr. 91                                                                                           SECRETAR, 

Data 29.11.2016                                                                        Ing. Zamfirescu Mihaela        


