
   
            R O M Â N I A 
      JUDEŢUL PRAHOVA                                         -PROIECT- 
 COMUNA  TÂRGŞORU VECHI 
          CONSILIUL LOCAL 

                           

 

 
 
   
 
  Având în vedere Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. ........../.......2022; 
  Văzând referatul de aprobare al domnilor consilieri locali PER Gheorghe Marian, Barbu 

Virgil si Carnuta Tudor Mihai in cadrul Consiliului Local Comuna Târgşoru Vechi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. ..../........2022 ; 

     Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, constatând necesitatea aprobării  
achiziției clădirii, a raportului de evaluare; 
 Raportul de evaluare imobiliară Casa Alexandru Ninel Strejnicu, din data de 
19.12.2019, teren și clădire în regim de înălțime S+P+2E+M situată în comuna Târgșoru Vechi, sat 
Strejnicu, nr. 233, județul Prahova; 
 În conformitate cu prevederile 
 - art. 3 si art. 4 din Cartea Europeana a autonomie locala, adoptata la Strasboug la 15 
octombrie 1985, ratificata de legea  nr. 199/1997; 
 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) si alin. (14), precum și  
art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRGŞORU VECHI, JUDEŢUL PRAHOVA, 

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă achiziția imobilului (teren și clădire în regim de înălțime S+P+2E+M) 
situat în comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, nr. 233, județul Prahova, a raportului de evaluare 
întocmit de evaluator Ghioca Gheorghe. 

Art. 2. Sursele de finanțare ale achiziției imobilului sunt efectuate din bugetul local. 
Art. 3. Împuternicește Primarul comunei Tîrgșoru Vechi să semneze toate documentele 

necesare achiziției. 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Tîrgşoru Vechi şi Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei comunei Tîrgşoru Vechi. 
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin intermediul secretarului 

comunei Tîrgşoru Vechi, în termenul prevăzut de lege. 
 

       INIŢIATOR, 
     Consilieri locali, 
Gheorghe Marian 
   Barbu Virgil 
Carnuta Tudor Mihai 
 

 
 
Târgşoru Vechi, ......2022 
Nr..... 

HOTĂRÂRE 
privind aprobare achiziționare imobil (teren și clădire în regim de înălțime 

S+P+2E+M) situat în comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, județul Prahova si a 
raportului de evaluare  

Contrasemnează 
 

p.SECRETAR GENERAL, 

Dragulin Georgiana 
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