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

 
 
 

H O T A R A R E 
privind predarea către MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI 

ADMINISTRATIEI prin CNI, a amplasamentului  terenului situat in  Sat Strejnicu, T 17, Cc 
216, A 126/1, Comuna Târgșoru Vechi, judetul Prahova si asigurarea conditiilor in vederea 

executării obiectivului de investiţii “Proiect tip – Construire cresă medie, sat Strejnicu, T 17; 
Cc 216; A 126/1, comuna Târgșoru Vechi, judetul Prahova “ 

 
 
 

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

inregistrata sub nr. 5717/06.04.2022; 
Raportul de specialitate inregistrat sub nr. .5718/06.04.2022; 
Ordinul Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 280/24.02.2022 
In temeiul prevederilor art.129 alin. (1) si (2) din OUG nr. 57/2019, privind codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

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

hotarare: 
 

 Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Si Administratiei 
prin CNI, pe baza de protocol, a amplasamentului (imobil constituit din teren si constructie) din Sat 
Strejnicu, T 17, Cc 216, A 126/1 nr. cadastral 29147, Comuna Târgșoru Vechi, judetul 
Prahova si aflat in administrarea UAT Comuna Târgşoru Vechi, in suprafata de 3722 mp, în 
vederea şi pe perioada realizării de către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 
prin CNI a obiectivului de investiție “Proiect tip – Construire cresă medie, sat Strejnicu, T 17; 
Cc 216; A 126/1, comuna Târgșoru Vechi, judetul Prahova “. 
Realizarea lucrărilor se face prin Compania Nationala de Investitii. 
 
 Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare;  
 
 Art. 3. Consiliul local Targsoru Vechi, prin Primăria comunei Târgșoru Vechi, dă dreptul de 
administrare asupra amplasamentului sus-menționat (terenul) pe durata realizării lucrărilor de 
execuție până la recepția la terminarea lucrărilor. 
 
 Art. 4. Consiliul local Targsoru Vechi, prin Primăria comunei Târgșoru Vechi se obligă să 
asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea materialelor și utilajelor de construcție, 
pentru organizarea șantierului și pentru alte activități necesare desfășurării lucrărilor. 
 
 Art. 5. Consiliul local Targsoru Vechi, prin Primăria comunei Târgșoru Vechi se obligă să 
realizeze următoarele: demolarea construcțiilor aflate pe teren (dacă este cazul), echipamente 
centrală termică, împrejmuiri, alei pietonale și carosabile, branșamente – electric, apă, canal, gaze 
naturale inclusiv echipamente contorizare, platformă gunoi, remiza PSI, magazie lemne, amenajare 
teren in incintă – loc joacă, teren sport, parcare, etc. Aceste lucrări se vor realiza din fondurile 
autorității locale. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei TIRGSORU 



VECHI  judetul PRAHOVA a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz 
sau alt tip de combustibil utilizat etc.).  
 
 Art.6. Consiliul Local al Comunei Targsoru Vechi se obliga ca, dupa predarea 
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa-l intretina pe o 
perioada de minim 15 ani. 
 
 Art.7. Consiliul Local al comunei TARGSORU VECHI, se obliga sa asigure, in conditiile 
legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului, terenuri care sunt 
libere de orice sarcini și nu se află în acțiune de revendicare. 

 
 
 

                INITIATOR, 
                    PRIMAR 

       Dragan Nicolae 
 
 

            CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                     Secretar general, 
                                                                                         Dragulin Georgiana Loredana 
                                                                                                     

 
 
 
 
 
Targsoru Vechi, 06.04.2022 
Nr. …. 


