
 

                ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL  PETRESTI 

 

P R O I E C T  D E  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 336/9330/6264/1973/5496/09.06.2022 

în vederea implementării de către Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa și Unitățile 

administrativ teritoriale Orașul Găești, Comuna Dragodana, Comuna Mogoșani și Comuna Petrești, prin 

Consiliile Locale, a obiectivului „Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a 

orașului Găești” Consiliul Județean Dâmbovița 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA, 

AVAND IN VEDERE: 

 -  referatul de aprobare al initiatorului, dl primar Andrei  Lucian Daniel 

  -  Referatul de specialitate al secretarului general al UAT Comuna Petresti 

- Avizele consultative ale  comisiilor de specialitate; 

- HCL nr. 45/09.05.2022 privind aprobarea Acordului de asociere  a Comunei Petresti prin Consiliul 

Local Petresti cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita si Unitatile administrativ 

teritoriale Orasul Gaesti, Comuna Dragodana, si  Comuna Mogosani, prin Consiliile Locale , in vederea 

obiectivului „ Drum de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a orasului Gaesti 

- HCJ Dambovita nr. 445/19.12.2022 pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr.  

336/9330/6264/1973/5496/09.06.2022 în vederea implementării de către Judeţul Dâmboviţa, prin 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa și Unitățile administrativ teritoriale Orașul Găești, Comuna Dragodana, 

Comuna Mogoșani și Comuna Petrești, prin Consiliile Locale, a obiectivului „Drum de legătură pentru 

creșterea accesibilității în zona urbană a orașului Găești” Consiliul Județean Dâmbovița 

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

ulterioare;  

- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată;  

-  prevederile  art. 129 alin. (2), lit. e) si alin.(9)  lit.c) , art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

    În temeiul art.  196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

mofificarile si completarile ulterioare; 

PROPUNE: 

 

   Art.1. Se aprobă actul adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 336/9330/6264/ 

1973/5496/09.06.2022, în vederea implementării de către Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa și Unitățile administrativ teritoriale Orașul Găești, Comuna Dragodana, Comuna Mogoșani 

și Comuna Petrești, prin Consiliile Locale, a obiectivului ,,Drum de legătură pentru creșterea 

accesibilității în zona urbană a orașului Găești” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

     Art.2. Se împuterniceşte  Primarul comunei Petresti sau înlocuitorul de drept al acestuia, pentru 

semnarea actului adițional nr. 1, menționat la art. 1.  

      Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari se însărcinează Primarul Comunei 

Petresti, Biroul  Contabilitate si Compartimentul evidenta patrimoniu si transport public local  din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Petresti. 

       Art. 4 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. 

 

INITIATOR 

Dl primar, Andrei Lucian Daniel 

                                                                                    CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                          SECRETAR  GENERAL 

                                                                                                         Zamfirescu Mihaela 










