
 
         R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA                                                                               
      COMUNA TIRGSORU VECHI 
         CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T A R A R E 

privind indreptarea erorii materiale cuprinsa in  HCL nr. 41/2016 referitoare la însuşirea 
completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tîrgşoru 

Vechi, judeţul Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  
nr.33 din 18.10.2006, privind insuşirea domeniului privat  

al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, 

inregistrata sub nr. …………….. din care rezulta necesitatea indreptarii erorii materiale 
survenite in redactarea H.C.L. nr. 41/2016 referitoare la însuşirea completării inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tîrgşoru Vechi, judeţul Prahova, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.33 din 18.10.2006, privind insuşirea domeniului privat al 
comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova, pozitia.2 din anexa; 

Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, inregistrat sub nr. …………….; 
Hotararea Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi nr. 41/2016 referitoare la 

însuşirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tîrgşoru 
Vechi, judeţul Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.33 din 18.10.2006, privind 
insuşirea domeniului privat al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova; 

Avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi; 
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.6 din  Legea nr.215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
Art.1 – Se aproba indreptarea erorii materiale survenite in redactarea HC.L. nr. 41/2016 

referitoare la însuşirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
comunei Tîrgşoru Vechi, judeţul Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.33 din 
18.10.2006, privind insuşirea domeniului privat al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova si 
se modifica pozitia.2 din anexa la hotarare, la rubrica “Suprafata (m.p.)” referitoare la terenul 
extravilan situat in satul Stancesti, T 61 A 361/3, din 2382 mp in 2013 mp.. 

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei si cu aducerea la cunostinta 
publica a prevederilor, se insarcineaza secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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