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

H O T Ă R Â R E      

privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea bunurilor ce aparţin  
domeniului  public sau privat al comunei Tirgsoru Vechi 

 
 Văzând proiectul de hotarare si expunerea de motive inregistrata sub nr. 7359 din 
11.09.2012 a d-lui Nicolae Dragan – primarul comunei Tirgsoru Vechi, privind necesitatea si 
oportunitatea aprobarii Regulamentului privind modul de inchiriere a bunurilor ce aparţin 
domeniului  public sau privat al comunei Tirgsoru Vechi; 

Raportul de specialitate al  d-nei Sereșan Valeria - secretarul comunei, prin care 
propune aprobarea Regulamentului privind modul de inchiriere a bunurilor ce aparţin 
domeniului  public sau privat al comunei Tirgsoru Vechi, inregistrat cu nr. 7369 din 
11.09.2012; 
 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” şi „c”, alin. (5), lit. „b”, alin. (6), lit. „a” 
pct.18 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 14, 15 si 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 În temeiul prevederilor O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 
din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al 
statului si unitatilor administrativ teritoriale, aprobata prin Legea 246/2001; 
  În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
       Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind inchirierea bunurilor ce aparţin domeniului  
public sau privat al comunei Tirgsoru Vechi, cuprins în anexa nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modelul contractului cadru de închiriere a bunurilor prevăzute la 
art.1, în forma prevăzută în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
dl.Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi iar cu aducerea la cunostinta publica se 
insarcineaza d-na Seresan Valeria, secretarul comunei. 
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