
    

           R O M Ȃ N I A                                                                                       -Proiect-  

      JUDEŢUL PRAHOVA        

   COMUNA TȂRGŞORU VECHI 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea demolarii constructiilor C11, C12, C13, C14, C15, C19 si C25 situate în T 17 Cc 

126, A 126/1  

 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare al domnului Drăgan Nicolae, primarul comunei Târgșoru Vechi, 

înregistrat cu nr. 10385 din 22.06.2022 precum și Raportul de specialitate al Compartimentului 

Urbanism, înregistrat sub nr. 10 din ...06.2022  prin care se  constată necesitatea  demolarii ruinelor 

constructiilor C11, C12, C13, C14, C15, C19, C25 situate în T 17 Cc 126, A 126/1 

Raportul/Avizul Comisiei de specialitate nr.1, comisia pentru programe de dezvoltare 

economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea 

teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert; 

 

- Hotărârea de Consiliu Local nr. 40 din 07.04.2016 poziția 234 (HGR 100/2016); 

- Expertiza tehnică Clădiri C11, C12, C13, C14, C15, C19 si C25 – Proiect nr.21/08.2017; 

- Adresa emisă de SC Parc Industrial Strejnicu S.R.L. nr. 115 din 10.06.2022 privind 

demolarea și radierea constructiilor C11, C12, C13, C14, C15, C19 si C25; 

 

În baza prevederilor: 

- art 858 şi urm.a Titlului VI din Legea nr. 287/2009- Codul Civil, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) si alin.(2) lit.c), precum si art. 139 alin. (3) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

                Consiliul  local al comunei Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

 

               Art.1. -Se aprobă demolarea construcției C11 – clădire - parter, ȋn suprafață de 520 mp cu nr. 

cadastral 27107 situată în T 17 Cc 126, A 126/1, potrivit expertizei tehnice a clădirii C11 – Proiect nr. 

21/2017 

               Art.2. -Se aprobă demolarea construcției C12 – clădire, ȋn suprafață desfășurată de 520 mp cu 

nr. cadastral 27107 situată în T 17 Cc 126, A 126/1, potrivit expertizei tehnice a clădirii C12 – Proiect nr. 

21/2017 

               Art.3. -Se aprobă demolarea construcției C13 – clădire, ȋn suprafață de 196 mp cu nr. cadastral 

27107 situată în T 17 Cc 126, A 126/1, potrivit expertizei tehnice a clădirii C13 – Proiect nr. 21/2017 

 

     Art.4. -Se aprobă demolarea construcției C14 – clădire, ȋn suprafață de 90 mp cu nr. cadastral 

27107 situată în T 17 Cc 126, A 126/1, potrivit expertizei tehnice a clădirii C14 – Proiect nr. 21/2017 

 

      Art.5. -Se aprobă demolarea construcției C15 – fundatie, ȋn suprafață de 31 mp cu nr. cadastral 

27107 situată în T 17 Cc 126, A 126/1, potrivit expertizei tehnice a clădirii C15 – Proiect nr. 21/2017 

 

     Art.6. -Se aprobă demolarea construcției C19 – fundatie, ȋn suprafață de 337 mp cu nr. cadastral 

27107 situată în T 17 Cc 126, A 126/1, potrivit expertizei tehnice a clădirii C19 – Proiect nr. 21/2017 

 

   Art.7. -Se aprobă demolarea construcției C25 – clădire si fundatie, ȋn suprafață de 541 mp cu nr. 

cadastral 27107 situată în T 17 Cc 126, A 126/1, potrivit expertizei tehnice a clădirii C25 – Proiect nr. 

21/2017 

 

              Art.8. -Se aprobă ȋntocmirea documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de demolare 

menționate la art. 1-7. 



              Art.9. -Cu ducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei se ȋnsărcinează Compartimentul 

Urbanism iar cu aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei se ȋnsărcinează secretarul general 

al Comunei Târgşoru Vechi. 

 

 

        INIŢIATOR, 

          PRIMAR 

Drăgan Nicolae 

 

            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      p.Secretar general, 

                                                                                             Frusinoiu Maria Sînziana 

 

Târgşoru Vechi, .....2022 

Nr. ....... 


