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

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea  dezmembrarii unor suprafete de teren situate in T 7 si T 25, 
comuna   Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 

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

inregistrata cu nr. 8373 din  4.09.2014 precum si raportul de specialitate al Compartimentului de 
urbanism, inregistrtat sub nr. 8374/4.09.2014 prin care se  constata necesitatea  dezmembrarii 
auprafetelor de teren situate in T 7 si T 25, comuna Tirgsoru Vechi ; 

Raportul Comisiei nr. 1 Comisia economico-sociala, buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului, servicii si comert, prin care se propune aprobarea dezmembrarii 
suprafetei de teren susmentionata ; 

HCL nr. 33/2006 privind domeniul privat al Comunei Tirgsoru Vechi, poz. 38 din 
anexa  precum si HCL nr. 35/2014 privind completarea domeniului privat al Comunei Tirgsoru 
Vechi, poz. 77 din anexa;   

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

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

Art.1.  1)Aproba dezmembrarea suprafetei de teren de  917 mp, nr. cadastral 26163 
situat  in T 7 Cc 429, - dezmembrare in 2 loturi, aflat in domeniul privat al comunei, dupa cum 
urmeaza: 

-Lot  1 in suprafata de 307 mp, nr. cadastral 26205 ; 
-Lot  2 in suprafata de 610 mp, nr. cadastral 26206; 
2)Aproba dezmembrarea suprafetei de teren de 460 mp, nr. cadastral 26173 situat  in T 

25 Cc 1061- dezmembrare in 2 loturi, aflat in domeniul privat al comunei, dupa cum urmeaza: 
-Lot  1 in suprafata de 237 mp, nr. cadastral 26207 ; 
-Lot  2 in suprafata de 223 mp, nr. cadastral 26208; 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Tirgsoru Vechi să reprezinte comuna 

Tirgsoru Vechi în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.3. Cu aducerea la  cunostinta publica a prevederilor prezentei se insarcineaza 
secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 
 
 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
              Ciobanu Catalin 
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