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HOTARARE 

privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Comunei 
Tîrgsoru Vechi si domnul Petre Costel si Petre Rodica Elena 

 
Consiliul Local al Comunei Tîrgsoru Vechi, judetul Prahova; 

 
Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Tîrgsoru Vechi, cu 

privire la proiectul de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre 
Consiliul Local al Comunei Tîrgsoru Vechi si domnul Petre Costel si Petre Rodica Elena, 
precum si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Tîrgsoru Vechi, inregistrat cu nr.813/3.02.2012; 

Vazand Hotararea Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi nr. 68 din 
26.10.2011, pozitia nr.2 din anexa la hotarare; 

Luand in consideratie avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Tîrgsoru Vechi pentru proiectul de hotarare mentionat mai sus; 

Vazand cererea nr. 23/06.01.2012 depusa de domnul Petre Costel si Petre Rodica 
Elena, prin care solicita efectuarea unui schimb de teren cu Consiliul Local al Comunei 
Tîrgsoru Vechi, in vederea dezvoltarii initiativei private; 

Vazand prevederile art.36, alin.(1), din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata cu modificările si completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile: 
- art.36, alin.(2), lit.c) si art.121, alin.(4) din legea mai sus mentionata; 
In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) si alin.(3), din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare ; 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba efectuarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al Comunei 
Tîrgsoru Vechi si domnii Petre Costel si Petre Rodica Elena, asa cum rezulta din 

planurile de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate, anexa la prezenta. 
Art.2 (1) Se trece din proprietatea privata a Consiliului Local Tîrgsoru Vechi in 

proprietatea domnului Petre Costel si Petre Rodica Elena, suprafata de 9881,00 m.p..teren, 
categoria de folosinta  neproductiv, situat in satul Zahanaua,  T 44 parcela Np.229/90. 

         (2) Se trece din proprietatea domnului Petre Costel si Petre Rodica Elena, in 
proprietatea privata a Consiliului Local Tîrgsoru Vechi suprafata totala de 9992,00 m.p. teren, 
categoria de folosinta arabil, situata in satul Zahanaua, tarlaua 44, identificate pe parcele dupa 
cum urmeaza: 

T 44 parcela arabil 229/25     - 5006 m.p. 
T 44 parcela arabil 229/27     - 4986 m.p. 
Art.3. Se aproba si se insusesc Rapoartele de evaluare ale loturilor mai sus descrise, 
care constituie anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4. Se imputerniceste domnul Dragan Nicolae, Primarul Comunei Tîrgsoru Vechi 

sa reprezinte Comuna Tîrgsoru Vechi si Consiliul Local al Comunei Tîrgsoru Vechi, in fata 
Notarului Public, in vederea perfectarii si semnarii contractului de schimb imobiliar, ce face 
obiectul acestei hotarari. 



Art.5. Prezenta hotarare, insotita de anexe, va fi afisata pentru aducerea la cunostinta 
publica si va fi transmisa atat celor in cauza, cat si celor in drept. 
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