
 
   

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

 
 

 
H O T A R A R E 

privind completarea H.C.L. nr. 111/14.11.2016 referitoare la aprobarea  dezmembrarii 
si vanzarii  unor suprafete de teren  situate in domeniul privat al comunei   Tirgsoru Vechi, 

judetul Prahova 
 
 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, 

inregistrata sub nr. 4019/5.04.2017; 
Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, inregistrat sub nr. 

4018/5.04.2017; 
H.C.L. nr. 111/14.11.2016 referitoare la aprobarea  dezmembrarii si vanzarii  unor 

suprafete de teren  situate in domeniul privat al comunei   Tirgsoru Vechi, judetul Prahova; 
In conformitate cu prevederile : 
- Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 
- art.23 lit.e, art. 155-156 din Ordinul M.A.I.-A.N.C.P.I. nr. 700/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în 
vederea înscrierii în cartea funciară; 

- Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.6 din  Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

hotarare: 
 
Art.1 – Se aproba completarea HCL nr,111/14.11.2016 referitoare la aprobarea  

dezmembrarii si vanzarii  unor suprafete de teren  situate in domeniul privat al comunei   
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, la art. 2, 3 si 4,dupa cum urmeaza: 

 
-Art. 2  se completeaza si se modifica avand urmatorul urmatorul cuprins: 

“(1) Se aproba vanzarea imobilelor mentionate la art.1, alin. 1) si se notează dreptul de 
proprietate în favoarea Comunei Tirgsoru Vechi cu drept de administrare in favoarea Consiliului 
local al Comunei Tirgsoru Vechi, prin licitatie publica conform Regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 17/2014. 

(2) Se aproba vanzarea imobilelor mentionate la art.1, alin. 2) prin licitatie publica 
conform Regulamentului aprobat prin HCL nr. 17/2014.” 

 
-Art. 3  se completeaza si se modifica avand urmatorul urmatorul cuprins: 
“Se aproba caietele de sarcini si rapoartele de evaluare a terenurilor realizate de 

evaluator autorizat Ghioca Gheorghe in luna decembrie 2015, anexe la prezenta” 
 
-Art. 4  se completeaza si se modifica avand urmatorul urmatorul cuprins: 



“Se împuterniceşte Primarul comunei Tirgsoru Vechi să reprezinte comuna Tirgsoru 
Vechi în faţa notarului public, în vederea semnarii actul de dezmemebrare si a contractelor de 
vanzare cumparare, în formă autentică la biroul notarial.” 

 
Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  se insarcineaza primarul 

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