
              ROMÂNIA 
     JUDE軍UL IALOMI 軍A 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 

HOT;RÂRE 
privind împuternicirea primarului comunei Dridu, domnul  Dumitru Lucian în vederea 

semn<riiăunuiăcontractădeăvânzareăcump<rareăînăform<ăautentic< 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU,ăJUDEȚULăIALOMIȚA 
Având în vedere:  
      -     Proiectul de hotărâre nr. 52/19.11.2020; 

- Încheierii Judecătoriei Urziceni, din data de 15.10.2020 pronun郡ată în Dosar nr. 3953/330/2020, 
prin care a fost validat mandatul de primar al domnului Dumitru Lucian; 

-  Ordinul Prefectului Jude郡ul Ialomi郡a, nr. 636/03.11.2020 privind declararea Consiliului local 
Dridu ca fiind legal constituit cu data de 01.11.2020; 

- HCL nr. 40/22.09.2020 privind aprobarea vânzării prin atribuire directă, a terenului în suprafa郡ă 
de 141 mp, apar郡inând domeniului privat al comunei Dridu, aferent construc郡iei proprietatea Societă郡ii 
Comerciale Dacis Silvia S.R.L.  

- Referatul de aprobare al primarului, înregistrat cu  nr. 5172/19.11.2020; 
- Raportul secretarului general al comunei, înregistrat cu nr. 5173/19.11.2020; 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dridu, nr. 5365/27.11.2020 şi nr. 

5366/27.11.2020; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit.b), art. 136, alin.(1), art. 139, alin.(1) 群i 

art. 196, alin. (l), lit.a)  din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările 群i 
completările ulterioare,  

 
HOT;R;ȘTE 

 
Art.1. Se împuternice群te primarului comunei Dridu, domnul Dumitru Lucian în vederea semnării 

la biroul notarului public, a contractului de vânzare cumpărare în formă autentică, între UAT Dridu 群i 
Societatea Comercială Dacis Silvia S.R.L, având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 141 mp, 
situat în comuna Dridu, str. Teiului, nr. 49A, aparţinând domeniului privat al comunei, identificat prin 
Număr Cadastral 24786, înscris în Cartea funciară nr. 24786 Dridu. 

Art.2. Primarul comunei Dridu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunica Institu郡iei Prefectului –Jude郡ul Ialomi郡a, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu 群i se aduce la cuno群tin郡a publică prin grija 
secretarului general al comunei. 

 
       PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢ;,                         
VIŞANăVALENTINA-FLORENTINA 

  CONTRASEMNEAZ;ăPENTRUăLEGALITATE 
                                                                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                        DUMITRU NICOLETA 
 
Nr. 49 
Adoptată la Dridu, 
astăzi, 27.11.2020 


