
 

ROMÂNIA 
JUDE軍UL IALOMI軍A 

CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualiz<rii Inventarul ui bunurilor care apar郡in domeniului privat al 
comunei Dridu, jude郡ul Ialomi郡a 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU, JUDEŢUL IALOMIŢA 

    Având în vedere: 
  - adresaănr.ă936/20.01.2020ăaăInstituțieiăPrefectuluiăJudețulăIalomița; 
  - procesul-verbal nr. 312/27.01.2020 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiescădomeniulăpublicășiădomeniulăprivatăalăcomuneiăDridu; 
 - proiectul de hotărâreănr.ă6/28.01.2020; 

- referatul de aprobare nr. 344/28.01.2020;  
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Dridu, înregistrat cu nr. 

345/28.01.2020; 
- Planul deă amplasamentă șiă delimitareă ală imobilului întocmit de dnl. ing. Calnegru Sandu, 

persoanăăfizicăăautorizată;  
- HotărâreaăConsiliuluiăLocalăDriduănr.ă28/20.12.2007 privind aprobarea inventarului bunurilor 

careăaparținădomeniuluiăprivat alăcomuneiăDridu,ăjudețulăIalomița,; 
- HotărâreaăConsiliului Local Dridu nr. 40/18.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic 

GeneralăalăcomuneiăDriduășiăaăRegulamentuluiăLocalădeăUrbanismăaferentăacestuia; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, nr. 346/28.01.2020. 
 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 357 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 
- prevederileă art.ă 859,ă alin.ă (2)ă șiă art.876ă dină Codul Civil, republicat, adoptat prin Legea 

nr.287/2009,ărepublicată,ăcuămodificărileăşiăcompletărileăulterioare; 
- prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicată,ăcuămodificărileă

şiăcompletărileăulterioare; 
- prevederileă Ordinuluiă nr.700/2014ă privindă aprobareaă Regulamentuluiă deă avizare,ă recepțieă șiă

înscriereăînăevidențeleădeăcadastruășiăcarteăfunciară; 
 

În temeiul art. 129, alin. (1)ășiăalin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1)ășiăalin. (3), lit. g), art.155. alin. (5), 
lit. d) și ale art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 
completărileăulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Seă aprobăăactualizarea Anexei la H.C.L. nr. 28/20.12.2007 – Inventarul bunurilor care 
alcătuiescădomeniulăprivatăalăcomuneiăDridu,ădupăăcumăurmează:ă 

- dup< nr.crt. 28 se introduce nr.crt. 29,ăconformăAnexeiănr.1,ăparteă integrantăădinăprezenta 
hotărâre. 

Art.2. Laădataăintrăriiăînăvigoareăaăprezenteiăhorărâri,ăH.C.L.ănr.ă49/30.10.2019ăseărevocă. 



 
Art.3. Primarul, prin compartimentele aparatului de specialitate, va asigura ducerea la 

îndeplinireăaăprezenteiăhotărâri. 
Art.4.  Prezenta hotărâreă seă comunicăăPrimaruluiă comuneiăDridu,ă InstituțieiăPrefectului-Județulă

Ialomița,ă înă vedereaă exercităriiă controluluiă deă legalitateă șiă seă aduceă laă cunoștințaă publicăă prină grijaă
secretarului general al comunei. 

 
 

 

     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      VASILE LUCIAN 

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                             SECRETAR GENERAL AL  U.A.T. DRIDU            

                                                                                                             DUMITRU NICOLETA 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 5 
AdoptatăălaăDridu, 
astăzi,ă29.01.2020 
 

 



 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 5/29.01.2020 

JudețulăIalomița 
Comuna Dridu 
Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor  
careăalcătuiescădomeniulăpublicășiădomeniulăprivatăalăcomuneiăDridu 

                                                                                                      

 
INVENTARUL 

bunurilorăcareăaparțin domeniului privat al comuneiăDridu,ăjudețulăIalomița 
 
 

COMPLET;RIă 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 
folosință 

Valoarea 
de 

inventar  

-lei- 

  Situațiaăjuridică 

0 1 2 3 4 5 6 

29. 1.3.7 Teren 
intravilan    

Comuna Dridu, sat Dridu, str. 
Principalăănr.ă360ă 

Suprafațăă=ă805 mp 

Vecinătăți: 

E-Domeniul privat al 
comunei Dridu;  
V- Str.Principală(DS); 
S-Zmeu Stanca;  
N- Domeniul privat al 
comunei Dridu. 

2000 8050 - Noul Cod Civil 
- O.U.G. nr. 
57/03.07.2019  privind 
Codul administrativ 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         

           VASILE LUCIAN                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                                                                                                              SECRETAR GENERAL AL UAT DRIDU, 

                                                                                                                              DUMITRU NICOLETA                                      

 


