
    
           R O M A N I A                                                                                       -Proiect-  
      JUDETUL PRAHOVA        
   COMUNA TARGSORU VECHI 
      CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea  dezmembrarii suprafetei de teren de 4903 mp 

situate in T 57 parcela 346  
 
 

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

cu nr. 7805 din  16.05.2019 precum si raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, inregistrat 
sub nr. 7806 din 16.05.2019 prin care se  constata necesitatea  dezmembrarii suprafetei de teren de 4903 
mp situate in T 57 P 346 si scoaterii la inchiriere prin licitatie publica a lotului 2; 

Hotararea de Consiliu Local nr. 33/18.10.2006 privind inventarul bunurilor care apartin 
domeniului privat al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, pozitia nr. 33 din anexa; 

În baza: 
- prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- prevederilor art 879 alin. (2) si (3)  din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
                 - prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată cu modificările şi complectările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 3 coroborat cu art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

                Consiliul  local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 
 
               Art.1. -1) Aproba dezmembrarea suprafetei de teren 4903 mp, nr. cadastral 24239 situat  in T 
57 parcela 346, aflat in domeniul privat al comunei Targsoru Vechi, potrivit documentaţiei topo-
cadastrală, anexa la prezenta,  dupa cum urmeaza: 
 

-lotul 1 in suprafata de 4678 mp, nr cadastral  – teren intravilan; 
- lotul 2 in suprafata de 225 mp – teren intravilan; 
 
Art.2 Se împuterniceşte Primarul comunei Targsoru Vechi să reprezinte comuna Targsoru 

Vechi în faţa notarului public, în vederea semnarii actului de dezmemebrare în formă autentică la biroul 
notarial. 

Art. 3 Aproba inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de teren de 225 mp situate in T 57 
parcela A 346 – lot 2. 

 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Compartimentul 

Urbanism iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul 
comunei Targsoru Vechi. 

 
 

        INITIATOR, 
          PRIMAR 

Dragan Nicolae 
 

 
            CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                         Secretar, 
                                                                                             Petre Simona Anne Marie 

Targsoru Vechi, 16.05.2019 
Nr. ____ 


