
              ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI 

 

PROIECT DE HOTARARE 
privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Petresti, în vederea desemnarii 

unui reprezentantant al acestora in Comisia Comunala de Fond Funciar Petresti 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

 - Raportul de specialitate al secretarului general al comunei; 

 - raportul comisiilor din cadrul Consiliului Local Petresti; 

 - referatul de aprobare al  Primarului comunei Petresti,  privind necesitatea convocarii 

adunarii proprietarilor de teren din comuna Petresti, în vederea desemnarii unui reprezentantant 

ai acestora in Comisia Comunala  de Fond Funciar Petresti  
- prevederile art. 12 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

- prevederile art. 2, alin. 1, lit. h din Hotararea de Guvern nr. 890/2005, pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a 

titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile art. 129, alin.(14) 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 convoaca adunarea proprietarilor de teren din comuna Petresti, in vederea 

desemnarii unui reprezentant  al acestora în Comisia Comunala, in  data de 05.06.2022, ora 

10:00,  la terenul de sport din sat Ionesti. 

     Art.2. Adunarea proprietarilor de teren din comuna Petresti va fi legal constituita daca este 

prezenta majoritatea din numarul acestora. 

     Art.3. Hotararea privind alegerea reprezentantului proprietarilor in Comisia Comunală de 

Fond Funciar Petresti se adopta cu majoritate simpla.  

   Art.4. Primarul comunei Petresti, în calitate de Presedinte al Comisiei Comunale de Fond 

Funciar Petresti, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

  Art. 5 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Petresti; 

   Art. 6 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 


