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 PROIECT DE HOTARARE   

privind aprobarea preluarii  temporare din administrarea Statului Roman-Ministerul Transporturilor si 

Infrastructurii prin C.N.A.I.R S.A. –D.R.D.P Bucuresti in administrarea Consiliului Local Petresti a tronsonului 

aferent  DN 61, aflat in traversarea comunei Petresti, satele Greci si Gherghesti, judetul Dambovita  in vederea 

obtinerii finantarii si realizarii obiectivului de investitii “Infiintare piste de biciclete pe strada principal(DN 61) 

in satele Gherghesti si Greci din comuna Petresti, judetul Dambovita” 

 

 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

 -referatul de aprobare al  Primarului comunei Petresti privind aprobarea preluarii temporare din 

administrarea Statului Roman-Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin C.N.A.I.R S.A. –D.R.D.P 

Bucuresti in administrarea Consiliului Local Petresti a tronsonului aferent  DN 61, aflat in traversarea comunei 

Petresti, satele Greci si Gherghesti, judetul Dambovita  in vederea obtinerii finantarii si realizarii obiectivului de 

investitii “Infiintare piste de biciclete pe strada principal(DN 61) in satele Gherghesti si Greci din comuna 

Petresti, judetul Dambovita” 

- Raportul compartiment evidenta patrimoniu din cadrul Primariei Petresti; 

- Acordul de principiu emis de C.N.A.I.R S.A. –D.R.D.P Bucuresti, inregistrat cu nr.4603/26.05.2022 

-Programului Operațional,  Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa prioritară: Componenta 10 - Fondul 

Local, Obiectiv specific II 1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-infrastructura pentru biciclete 

( si alte vehicule usoare) la nivel local/metropolitan; 

-prevederile art. 861 alin(3), ale art. 867-870 din Legea nr. 287/2009- Codul Civil, republicat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile art. 19 si 22, ind.1 alin(3) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile  art. 129 alin. (2), lit. b) , art. 139 alin. (1),art.  297 alin(1), lit(a) si ale art. 298-300  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.l. Se aproba preluarea  temporare din administrarea Statului Roman-Ministerul Transporturilor 

si Infrastructurii prin C.N.A.I.R S.A. –D.R.D.P Bucuresti in administrarea Consiliului Local Petresti a 

tronsonului aferent  DN 61, aflat in traversarea comunei Petresti, satele Greci si Gherghesti, judetul Dambovita  

in vederea obtinerii finantarii si realizarii obiectivului de investitii “Infiintare piste de biciclete pe strada 

principal(DN 61) in satele Gherghesti si Greci din comuna Petresti, judetul Dambovita”. 

      Art. 2 Cheltuielile generate de  intabularea  si inscrierea in cartea funciara a dreptului de administrare  revin 

in sarcina UAT Comuna Petresti. 

      Art. 3. Cu punerea în aplicare și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Petresti prin compartimentul evidenta patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului. 

     Art.4 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei 

Petresti; 

     Art.5 Secretarul 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 

 

                                                                                  AVIZAT DE LEGALITATE,  

                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                    Zamfirescu Mihaela 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta

