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

 
H O T A R A R E 

privind însuşirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Tîrgşoru Vechi, judeţul Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Tîrgşoru Vechi  nr.18 din 26.08.1999, privind insuşirea domeniului public  
al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova 

 
                

Având în vedere: 
Expunerea de motive nr. 13524 din  10.12.2015  a d-lui Drăgan Nicolae, primarul 

comunei Tîrgşoru Vechi, prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotarari; 
Raportul nr. 13523 din  10.12.2015  intocmit de Compartimentul Agriol si Cadastru, 

prin care se motivează necesitatea adoptarii unei hotărâri cu privire la modificarea şi completarea 
Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Tîrgşoru Vechi  nr.18/26.08.1999, privind 
insusirea domeniului public al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova; 

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Tîrgşoru Vechi  nr.18/26.08.1999 
privind insuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tîrgşoru Vechi, 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1359/2001, publicat în Monitorul Oficial nr.128/2002; 

Dispoziţia  nr. 496 din 7.09.2012 a d-lui Dragan Nicolae, Primarul comunei Tîrgşoru 
Vechi, privind constituirea comisiei speciale de inventariere a patrimoniului comunei Tîrgşoru 
Vechi, judeţul Prahova; 

In conformitate cu: 
Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional - secţiunea  a IV-a, Reţeaua de localităţi; 
În  temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi ale art.36 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 
 

                    Consiliul local al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova, hotărăşte: 
 
                     Art.1- Se aprobă completarea anexei la Hotărârea nr.18/26.08.1999, prin adăugarea 
poziţiei  nr. 232 , conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                     Art.2- Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se insărcineaza d-l 
Drăgan Nicolae, primarul comunei Tîrgşoru Vechi,  prin Compartimentul Agricol si Cadastru si    
Compartiment urbanism. 
                      Art.3- Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului comunei 
Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova. 
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