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

 
H O T A R A R E 

privind acceptarea ofertei de donatie cu titlu gratuit a d-lui ILIE DORIAN a unui teren cu 
destinatia de drum de acces,  în suprafata de 1294 m.p. situat in T 21 A 140/47/1  si  

A 140/47/2 , nr. cadastral provizoriu 23049  
Avand in vedere: 
Oferta de donatie cu titlu gratuit a terenului cu destinatia de drum de acces,  în 

suprafata de 1294 m.p. situat in T 21 A 140/47/1  si A 140/47/2 , nr. cadastral provizoriu 23049, 
formulata de dl.Ilie Dorian domiciliat in mun.Ploiesti, bld. Bucuresti, nr. 24 A, bl. 1 C, ap. 12, 
judetul Prahova, inregistrata cu nr. 6303 din 3.08.2012; 

Avizul unic nr.1692 din 24.07.2009 a Consiliului Judetean Prahova, Comisia Tehniuca 
de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Judetului Prahova, privind lucrarea “ Extindere 
intravilan si parcele pentru locuinte ( sup.7679 m.p. in comuba Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu T 
21 parcelele A 140/47/1 si 140/47/2; 

Hotararea nr. 47 din 13.08.2009 a Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi, de 
aprobare a PUZ privind lucrarea “Extindere intravilan si parcele pentru locuinte ( sup.7679 m.p. 
in comuba Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu T 21 parcelele A 140/47/1 si 140/47/2”; 

Expunerea de motive   a dlui Dragan Nicolae- primarul comunei Tirgsoru Vechi, din 
care rezulta necesitatea si oportunitatea acceptarii ofertei de donatie pentru terenul cu destinatia 
de drum de acces,  în suprafata de 1294 m.p. situat in T 21 A 140/47/1  si A 140/47/2, 
inregistrata cu nr. 6354 din 6.08.2012;  

Avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru  programe de dezvoltare economico- 
sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea 
teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului , servicii si comert;   

In temeiul prevederilor art.1011 si 1013 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil; 
In conformitate prevederile cu art.121 alin.3 din Legea administratiei publice locale, 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, 
               Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
              Art.1- (1) Se accepta oferta de donatie cu titlu gratuit, formulata de  dl.Ilie Dorian 
domiciliat in mun.Ploiesti, bld. Bucuresti, nr. 24 A, bl. 1 C, ap. 12, judetul Prahova, CNP: 
1710620293091 în favoarea comunei Tîrgsoru Vechi,  a terenului cu destinatia de drum de 
acces,  în suprafata de 1294 m.p. situat in T 21 A 140/47/1  si A 140/47/2 , nr. cadastral 
provizoriu 23049, corespunzator lotului nr.11 și se inventariaza respectiva suprafață de teren in 
domeniul public al comunei Tîrgșoru Vechi. 
                        (2) Terenul descris la art.1 este proprietatea dl.Ilie Dorian conform actului de 
partaj voluntar autentificat cu nr. 102 din 12.01.2010 de Biroul Notarului Public Dragan 
Nicoleta si a actului de deslipire autentificat cu nr.- 100 din 12.01.2010 de Biroul Notarului 
Public Dragan Nicoleta. 
             Art.2-  Primarul comunei Tirgsoru Vechi, dl Dragan Nicolae, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
            Art.3- Cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei se insarcineaza 
secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 

              
    PRESEDINTE DE SEDINTA, 

   Petre Eugen Gheorghe 
 
                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                   Valeria Seresan 
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