
 

 

 ROMANIA                                                                                                        -Proiect-  
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TARGSORU VECHI 

CONSILIUL LOCAL        

 
 

HOTĂRÂRE 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire baza sportiva TIP 1, sat 

Strejnicu, Comuna Targsoru Vechi” 

 

 

     Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare inregistrat sub nr 13596/19.09.2019, initiata de dl Dragan Nicolae, primarul 

Comunei Targsoru Vechi; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism din Primariei Comunei Targsoru Vechi, 

inregistrat cu nr. 13595/19.09.2019; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Targsoru Vechi nr. 40/07.04.2016 privind însuşirea 

completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Targşoru Vechi, judeţul 

Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Targşoru Vechi  nr.18 din 26.08.1999, 

privind insuşirea domeniului public al comunei Targşoru Vechi , judeţul Prahova, poz. 234 din anexa; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 14/06.02.2017 privind aprobarea  dezmembrarii  unei suprafete de 

teren situate in domeniul public al comunei  Targsoru Vechi – in cadrul fostei unitati militare 

- Act de dezmembrare autentificat de BNP Meirosu Mihai Gabriel din Ploiesti cu nr. 

583/16.03.2017. 

      In conformitate cu prevederile : 

 - Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

      In temeiul art. 129 alin. (1), (2) si art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

Consiliul Local al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

 

        Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în   

Comuna Targsoru Vechi, judeţul Prahova, Sat Strejnicu, T17 Cc 126, A 126/1, în suprafaţă de 21.525 

mp, nr. cadastral 27109, identificat potrivit Cărții funciare nr. 27109, liber de orice sarcini, în vederea şi 

pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii ,,Construire baza sportiva TIP 

1, sat Strejnicu, Comuna Targsoru Vechi”. 

        Art.2. Se aproba demolarea constructiei existente pe amplasament, constructie ce nu face obiectul 

predarii, identificata din punct de vedere cadastral cu nr. 27109-C1, anterior incheierii protocolului de 

predare-primire amplasament. 
         Art.3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare; 

         Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, județul 

Prahova a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil 

utilizat etc.); 

         Art.5. Consiliul Local al comunei  Targsoru Vechi,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului; 

         Art.6. Consiliul Local al Comunei Targsoru Vechi se obligă ca, după predarea amplasamentului 

şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 



 

 

         Art.7. Odata cu aprobarea prezentei hotarari, se abroga prevederile Hotararii Consiliului Local nr.  

100/18.07.2019. 

         Art.8. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Primarul Comunei 

Targsoru Vechi, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul 

comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova. 

 

 

          INITIATOR, 

              Primar, 

   DRAGAN NICOLAE               

                                                          

                                                                                                 CONTRASEMNEAZA 

                                                                                         Secretar general, 

                                                                                       Petre Simona Anne Marie 

 

 

 

 

Targsoru Vechi,19.09.2019 
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