
               ROMANIA 

    JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI 

 

 PROIECT DE HOTARARE   

privind refacerea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investiții  

„Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita” 

 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

- Raportul compartiment evidenta patrimoniu din cadrul Primariei Petresti; 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Petresti,  privind refacerea documentatiei tehnico 

economice pentru obiectivul de investiții  „Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul 

Dambovita” 

-HCL nr. 88/29.12.2020   privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ,  aferenti proiectului 

„Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita 

- Hotararea Consiliului Judetean nr. 91/05.04.2021 privind emiterea acordului de principiu in vederea 

asocierii judetului Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu unitatea administrative teritoriala 

Petresti, prin Consiliul Local Petresti, pentru realizarea obiectivului “ Infiintare drum de centura in 

comuna Petresti, judetul Dambovita”; 

- prevederile  OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare,  

- Prevederile HG  nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  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.l. Se aproba refacerea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investiții  

„Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita”, după cum urmează:  

a. „Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita”-Lot 1(Km0+000 –

Km1+050) 

b. „Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita”-Lot 2 

           Art. 2. 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.3 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei Petresti; 

            Art.4 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 

 

 

 


