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H O T Ă R Â R E  

 
privind aprobareaăvânz<riiăprinăatribuireădirect<, a terenului în suprafaț< de 805 mp, 

aparținândădomeniuluiăprivatăalăcomunei Dridu,ăaferentăconstrucțiilor proprietateaăsoțiloră
CostacheăAdrianășiăCostacheăMihaela 

 
 
 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Dridu , judeţul Ialomița, întrunit în şedinţa ordinar ă din 
data de 30.06.2020, 

 
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. 21/16.06.2020, inițiat de primarul comunei Dridu; 
- studiul de oportunitate nr. 2062/25.05.2020 întocmit de responsabilul cu urbanismul din cadrul  Primăriei  
comunei Dridu; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Dridu, înregistrat la nr. 2430/16.06.2020; 
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat cu nr. 2431/16.06.2020; 
- cererea formulată de către numiții Costache Adrian și Costache Mihaela, înregistrată cu nr. 
1193/20.03.2020;   
-Hotărârea Consiliului Local Dridu nr. 5/ 29.01.2020;  
- contractul de concesiune nr. 4/09.09.2002; 
- actul adițional nr. 1/14.07.2003 la contractul de concesiune nr. 4/09.09.2002; 
- autorizației de construire nr. 141/16.10.2000 eliberată de Consiliul Județean Ialomița; 
- autorizației de construire nr. 12/16.07.2003 eliberată de Primăria comunei Dridu; 
- încheierea de intabulare și extrasul de carte funciară pentru informare, ambele înregistrate cu nr. 
24417/06.03.2020 de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița; 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, nr. 2479/19.06.2020 și nr. 2497/22.06.2020.                       
 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 364 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), li t.b), art. 136, alin.(1), art. 139, alin.(2) și art. 196, 
alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T ; R ; Ş T E : 

 

Art.1.  Se aprobă vânzarea, prin atribuire directă către Costache Adrian și Costache Mihaela, a terenului 
intravilan în suprafaţă de 805 mp, situat în comuna Dridu, str. Principală, nr. 360, aparţinând domeniului 
privat al comunei, identificat prin Număr Cadastral 24627, înscris în Cartea funciară nr. 24627 Dridu, teren 
aferent construcțiilor proprietatea susnumiților. 
Art.2.  Se aprobă raportul de evaluare al terenului intravilan aparținând domeniului privat al comunei Dridu, 
întocmit de către ing. Bodeanu Valentin – evaluator autorizat ANEVAR, privind estimarea valorii de piață a 
terenului, cuprins în anexa nr. 1 parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art. 3.  (1) Preţul de vânzare a terenului este de 16.100 lei (20,00 lei/mp), conform raportului de evaluare. 
 (2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face la data încheierii contractului de vânzare – 
cumpărare la Biroul notarul public. 
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Art.4.  Elementele de identificare ale bunului propus spre vânzare, sunt consemnate în Cartea funciară a 
imobilului- anexa nr. 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.5.  (1) Se împuterniceşte Primarul comunei Dridu, d-nul. Turiga Valentin în vederea semnării 
contractului de vânzare cumpărare în formă autentică la Biroul notarului public. 
(2) Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, vor fi suportate 
de către cumpărători. 
Art.6.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Dridu, judeţul 
Ialomița. 
Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Ialomița, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu, numiților Costache Adrian și Costache Mihaela și se 
aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al UAT Dridu. 
 
 
 
 

 
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ>,                                    
 
            GHEORGHE MARIAN   
 

          …………………………….…………………………      
 
 Contrasemneaz? pentru legalitate, 

                                                                         
         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,         

                                                                        
                DUMITRU NICOLETA 

                                                        
                                                                 …………………………….……………………………….    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21 
Adoptată la Dridu, 
astăzi, 30.06.2020 
                                                                                                                                                                                

 


