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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea  anularii HCL nr. 25/27.03.2020 si a contractului  

de vanzare cumparare nr. 2651/28.05.2021 

 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

 - Raportul compartimentului evidenta patrimoniu; 

 - raportul comisiilor din cadrul Consiliului Local Petresti; 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Petresti,  privind necesitatea aprobarii  anularii 

HCL nr. 25/27.03.2020 si a contractului de vanzare cumparare nr. 2651/28.05.2021 

- HCL nr. 25/27.03.2020 privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii,  a 

terenului  intravilan CC, in suprafata de 2359 mp,cladire demolabila in suprafata de 375 mp, 

situat in sat Petresti, str. Principala, nr. 68, comuna Petresti, judetul Dambovita; 

- contractul de vanzare cumparare nr. 2651/28.05.2021 

- prevederile art. 363 alin 6 , art. 129, alin.(2), lit.c) si alin.(6), lit. b) , 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 anularea HCL nr. 25/27.03.2020 privind aprobarea raportului de 

evaluare, in vederea vanzarii,  a terenului  intravilan CC, in suprafata de 2359 mp,cladire 

demolabila in suprafata de 375 mp, situat in sat Petresti, str. Principala, nr. 68, comuna Petresti, 

judetul Dambovita  

        ART.2  Se aproba anularea  contractului  de vanzare cumparare nr. 2651/28.05.2021 ce are 

ca obiect imobilul situat in intravilanul com. Petresti, sat Petresti, jud. Dambovita, cu numar 

cadastral 70806  

       ART.3 Se aproba recuperarea pretului de vanzare al imobilului situat in intravilanul com. 

Petresti, sat Petresti, jud. Dambovita, cu numar cadastral 70806  

       ART.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  

compartimentul evidenta patrimoniu si biroul contabilitate, din  cadrul Primariei comunei 

Petresti  

        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 
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