
          R O M Â N I A 
     JUDEȚUL  PRAHOVA       
 COMUNA TÂRGȘORU VECHI  
      CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donație cu titlu gratuit a unor terenuri cu destinația de drum 
 de acces situate in T 36, Parcela A 186/171 

 
Avand in vedere: 
Oferta de donatie cu titlu gratuit în favoarea Comunei Targsoru Vechi, a unui teren cu destinatia de 

drum de acces situat in T 36 Parcela A 186/171 formulata de  inregistrata sub nr. 1525 din 
29.01.2021; 

Oferta de donatie cu titlu gratuit în favoarea Comunei Targsoru Vechi, a unui teren cu destinatia de 
drum de acces situat in T 36 Parcela A 186/171 formulata de  inregistrata sub nr. 
1527 din 29.01.2021; 

Oferta de donatie cu titlu gratuit în favoarea Comunei Targsoru Vechi, a unui teren cu destinatia de 
drum de acces situat in T 36 Parcela A 186/171 formulata de  
inregistrata sub nr. 1528 din 29.01.2021; 

Oferta de donatie cu titlu gratuit în favoarea Comunei Targsoru Vechi, a unui teren cu destinatia de 
drum de acces situat in T 36 Parcela A 186/171 formulata de  

inregistrata sub nr. 1526 din 29.01.2021; 
Referat de aprobare a dlui Dragan Nicolae  -primarul comunei Targsoru Vechi, din care rezulta 

necesitatea si oportunitatea acceptarii ofertei de donatie, inregistrat cu nr. 2896 din 18.02.2021 si Raportul de 
specialitate al Compartimentului de Urbanism inregistrat cu nr. 2895 din 18.02.2021;  

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 de comert .   
            In temeiul prevederilor art. 985, art.1011 si art. 1013 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
            In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1), art. 291 si art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 

 
               Consiliul Local al comunei Târgșoru Vechi, judetul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1- Se accepta oferta de donatie cu titlu gratuit, formulata de  în favoarea 
Comunei Targsoru Vechi, a terenului cu destinatia de drum de acces  situat in T 36, Parcela A 186/171 - lot 1 
cu nr. cadastral 28040 in suprafata de 287 mp. 

Art.2- Se accepta oferta de donatie cu titlu gratuit, formulata de domnii  pentru 
suprafata de 241 mp,  pentru suprafata de 23 mp,  

 pentru suprafata de 23 mp, în favoarea Comunei Targsoru Vechi, a terenului 
cu destinatia de drum de acces  situat in T 36, Parcela A 186/171  - cu nr. cadastral 28037 in suprafata 
totala de 287 mp. 

 Art.3- Terenurile descrise la art.1-2 se inventariaza in domeniul public al Comunei Targșoru Vechi.   
 Art.4- Primarul comunei Targsoru Vechi, dl Dragan Nicolae, va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Compartimentul Urbanism. 
  Art.5- Cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul general al 

Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova. 
     
 

    PRESEDINTE DE SEDINTA, 
               Consilier local, 
             ALEXE GEORGE                             
                                                                                                               CONTRASEMNEAZA, 
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