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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea contractarii unui expert topograf in vederea realizarii de 

masuratori necesare pentru punerea in posesie a domnului Avanu Cristian 

 

 

        Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în 

sedința ordinară din data de 30.07.2020 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bezdead, în calitate de inițiator, 

înregistrat sub nr. 5280/08.07.2020; 

- Raportul de specialitate  întocmit de către compartimentul de specialitate, 

înregistrat sub nr. 5281/08.07.2020; 

     -  Prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, 

republicată; 

      - Prevederile  art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

      - Prevederile art. 4 alin. (1) lit. ,,a” din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, actualizata;   

- Prevederile art. 116, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art. 36, alin. (1) din Regulamentul privind procedura de constituire, 

atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobata prin H.G. nr. 890/2005; 

 - Sentinta Civila nr. 651/09.05.2011 pronunțată de Judecătoria Pucioasa în Dosarul 

nr. 1252/283/2010, definitivă, prin care Comisia Locala Bezdead se obligă la punerea 

în posesie a domnului Avanu Cristian. 

  In temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 

07. 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

     Art. 1.  Se aproba contractarea serviciilor unui expert topograf in vederea 

executarii de masuratori cadastrale de specialitate pentru ducerea la indeplinire a 

Sentintei Civile nr. 651/09.05.2011 pronunțată de Judecătoria Pucioasa în Dosarul nr. 

1252/283/2010, definitivă, prin care Comisia Locala Bezdead se obligă la punerea în 

posesie a domnului Avanu Cristian. 
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    Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Comunei Bezdead, să semneze contractul de 

prestari servicii cu un specialist in masuratori topografice care execute masuratorile 

necesare punerii in posesie a domnului Avanu Cristian. 

     Art. 3. Cu inregistrarea si transmiterea prezentei hotarari se obliga secretarul 

general al comunei iar ducerea la indeplinire se va realiza de catre primarul si 

viceprimarul comunei. 

 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 
 


