
 

                ROMANIA                                                                               

      JUDETUL DIMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI 

 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind incetarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul 

public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5674/31.05.2016 incheiat intre 

Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Dedu- Petresti 

 

PRIMARIA COMUNEI, JUDETUL DAMBOVITA, 

AVAND IN VEDERE: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Petresti ; 

Referatul de specialitate al compartimentului evidenta patrimoniu 

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

- Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al 

comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5674/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia 

crescatorilor de animale Dedu- Petresti; 

- cererea d-lui Dedu Catalin in calitate de presedinte al Asociatiei crescatorilor de animale Dedu- 

Petresti  

- prevederile art. 9 , alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor  

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

- capitolul XI , punctul 3 din contractul  de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in 

domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5674/31.05.2016 

  - prevederile art. 129,alin(1), alin.(2),lit.”d”,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

      In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 

 

   Art. 1. Se aproba incetarea    Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate 

in domeniul public al comunei Petresti,  inregistrat cu nr. 5674/31.05.2016 incheiat intre Comuna 

Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Dedu- Petresti 

     Art.2 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul evidenta 

patrimoniu si biroul contabilitate. 

    Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

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 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZADE LEGALITATE,  

                                                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                Zamfirescu Mihaela 

 


