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

H O T A R A R E 
privind arendarea unor terenuri din domeniul privat  

al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive inregistrata cu nr. 11108 din 19.12.2013 a dlui Dragan Nicolae, 

primarul comunei Tirgsoru Vechi, precum si raportul de specialitate al Biroului financiar-
contabil inregistrat cu nr. 11121 din 19.12.2013 din care rezulta necesitatea arendarii unor 
terenuri din domeniul privat al comunei; 

HCL nr. 33/2006  privind inventarul domeniului privat al comunei Tirgsoru Vechi, 
pozitia nr. 24 si respectiv, pozitia nr. 25; 

Avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi; 
În conformitate cu prevederile art. 1836 – art.1850 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil al Romaniei;  
În baza prevederilor art. 125, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, cu modificările si completările ulterioare ; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001, Legea administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 

 
Art.1- Se aprobă arendarea prin licitaţie publică a terenurilor agricole situate in T 62 A 

761/1/2 in suprafata de 7,00 ha si respectiv in T 63 A 786 in suprafata de 15,00 ha, conform 
planşelor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărăre. 

 
Art.2- Durata arendării este de 2 ani agricoli, incepand cu data prezentei. Primul an de 

arendă începe cu 01.05.2014 şi se încheie la 30.09.2014, iar urmatorul an  începe cu 01.10 şi se 
încheie la 30.09.  

 
Art.3- Se imputerniceste dl. Dragan Nicolae – primar sa semneze contractul de arenda. 
 
Art.4- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza biroul 

financiar contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor, se insarcineaza 
secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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