
                ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI 
 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul domeniului public al Comunei Petreşti, 

județ Dâmbovița, ca urmare a pieirii bunurilor 

 

 

PRIMARUL 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 scoaterea unor bunuri 

imobile din inventarul domeniului public al comunei Petresti ca urmare a pieirii bunurilor ; 

- proces verbal de constatare nr.7844/22.08.2017, nr 9777/17.10.2016, 9700/13.10.2016, 

9744/14.10.2014, 2323/21.03.2014, nr.9701/13.10.2016    si nr.9702/13.10.2016. 

-  art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare  

- prevederile 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 aprobă scoaterea unor bunuri imobile din inventarul domeniului public al 

comunei Petresti ca urmare a pieirii bunurilor , in urma autodemolarii, ale căror date de 

identificare sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        ART.2 -  Comuna Petresti va opera modificările in inventarului domeniului public al 

Comunei Petreşti, aprobat prin  Anexa nr. 58  la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001, 

atestarea domeniului public al judetului Dâmbovița, precum şi al municipiilor, oraşelor si 

comunelor din judetul Dâmbovița, cu modificarile si completarile ulterioare;      

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

compartimentul evidenta patrimoniu 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 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZADE LEGALITATE,  

                                                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                                  Ing. Zamfirescu Mihaela 



 

 

            



ANEXA  la HCL nr. privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul domeniului public al Comunei Petreşti, 

județ Dâmbovița, ca urmare a pieirii bunurilor 

 

Poz. 

înreg 

 

Cod de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 

sau după caz, al 

dării în foloşinţă 

Şituaţia juridică actuală. 

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare 

0 1 2 3 4 6 

57 1.6.1.1 Grup sanitar 
-grup sanitar scandura cu doua compartimente, 
gradinita Potlogeni Deal 

1961 
CF 71407 Petresti 

Proces verbal de constatare nr. 
9777/17.10.2016 

58 1.5.12 Magazie lemne 
-Construita din scandura invelita cu carton, 
gradinita Potlogeni Deal 

1961 
CF 71407 Petresti 

Proces verbal de constatare nr. 
9777/17.10.2016 

60 1.6.1.1. Grup sanitar -grup sanitar cu 4 compartimente, Scoala Greci 1967 
CF 72327 Petresti 

Proces verbal de constatare nr. 
7844/22.08.2017 

61 1.5.12 
Magazie 
depozit 

Scandura acoperita cu tabla, Scoala Greci 1970 
CF 72327 Petresti 

Proces verbal de constatare nr. 
7844/22.08.2017 

68 1.6.1.1.  Grup sanitar 
-grup sanitar cu doua compartimente 
Caramida, Gradinita Ionesti Lanarie 

1963 
CF 72548 Petresti 

Proces verbal de constatare nr. 
9700/13.10.2016 

72 1.6.1.1. Grup sanitar 
Grup sanitar 
-construit din caramida cu 4 compartimente, 
Scoala Ionesti noua 

1966 
CF 75892 Petresti 

Proces verbal de constatare 
nr. 9701/13.10.2016 

76 1.6.1.1. Grup sanitar 
Grup sanitar caramida, cu 4 compartimente, 
Scoala Gherghesti 
  

1960 
CF 72237 Petresti 

Proces verbal de constatare 
nr. 9702/13.10.2016 

80 1.6.1.1. Grup sanitar 
Grup sanitar din scandura, Gradinita Coada 
Izvorului 
  

1953 
CF 72549 Petresti 

Proces verbal de constatare nr. 
9744/14.10.2014  

83 1.6.1.1. Grup sanitar 
Grup sanitar din scandura, invelit cu carton, 
Gradinita Puntea de Greci 
  

1968 
CF 72553 Petresti 

Proces verbal de constatare nr. 
2323/21.03.2014 

84 1.5.12 Magazie lemne 
Scandura invelita cu carton, Gradinita Puntea 
de Greci 

1972 
CF 72553 Petresti 

Proces verbal de constatare nr. 
2323/21.03.2014 

 


