
 

 

            ROMÂNIA 

    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMĂRIA COMUNEI PETREŞTI 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a unui imobil teren, pasune,  in suprafata de 

751340 mp situat in Comuna Petresti, sat Petresti, înscris în C.F. nr. 75365 –proprietate 

publica a comunei Petresti 

 

PRIMARIA COMUNEI, JUDETUL DAMBOVITA, 

AVAND IN VEDERE: 

- referatul de specialitate intocmit de compartimentul cadastru si urbanism prin care se propune spre 

aprobare documentatia de dezmembrarea a imobilului 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Petresti ; 

- avizul comisiei rconomice si juridice din cadrul Consiliului Local Petresti 

- prevederile art.14 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor 

cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul 634/2006 al Directorului 

General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

 - prevederile art. 25 alin.1, din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

coroborat cu art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

- Prevederile art.129, alin.(2), lit. c, alin.5 lit.c din OUG nr. 57 privind Codul administrativ , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

       In temeiul art. 196 alin.(1), lit a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

PROPUNE: 

 

Art.1: Aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului teren, intravilan-extravilan,  

in suprafata de 751340 mp situat in Comuna Petresti, sat Petresti, înscris în C.F. nr.75365 

–proprietate publica a comunei Petresti,  astfel: 

Lotul 1,  teren  pasune intravilan/extravilan in suprafata de 2009, nr. cadastral 77721; 

                      din care:    660 mp pasune, categoria  pasune intravilan 

                                     1349 mp pasune  categoria pasune extravilan 

  Lotul 2 , teren pasune intravilan/extravilan in suprafata de   749331  mp, nr. cadastral 77722 

                     din care:    4697 mp pasune intravilan 

                                   623890 mp pasune extravilan 

                                       120744 mp pasune intravilan 

Art.2: Primarul comunei Petresti prin Compartimentul cadastru si urbanism, vor urmari ducerea la 

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari . 

Art.3.- Publicarea hotararii si inaintarea acesteia la Institutia Prefectului Dambovita pentru 

exercitarea controlului de legalitate revine secretarului general al  comunei. 

  

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                                   Zamfirescu Mihaela 

 

 


