
    

           R O M Ȃ N I A                                                                                        

      JUDEŢUL PRAHOVA              -proiect- 

   COMUNA TȂRGŞORU VECHI 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 4915 mp 

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. 10280 din 21.06.2022 

Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, înregistrat sub nr. 10281 din 

21.06.2022  prin care se  constată necesitatea  dezmembrării suprafeței de teren de 4915 mp situate în T 

17 Cc 126 A 126/1; 

În baza prevederilor: 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996, republicata, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile Ordinului M.A.I. - A.N.C.P.I. nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 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 dezmembrarea suprafeței de teren 4915 mp, nr. cadastral 29725 situată în T 

17 Cc 126 A 126/1, aflat în domeniul public al comunei Târgșoru Vechi, potrivit documentaţiei topo-

cadastrală, anexă la prezenta, după cum urmează: 

 

• Suprafaţa de 1415 mp, nr. cadastral 29929 - lot 1; 

• Suprafaţa de 644 mp, nr. cadastral 29930 - lot 2; 

• Suprafaţa de 2856 mp, nr. cadastral 29931 - lot 3; 

 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Târgşoru Vechi să reprezinte Comuna Târgşoru 

Vechi în faţa notarului public, în vederea semnării actului de dezmembrare în formă autentică la biroul 

notarial. 

Art.3. 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. 

 

               INITIATOR, 

                    Primar 

   DRAGAN NICOLAE 

            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      p.Secretar general, 

                                                                                            Dragulin Georgiana Loredana 

 

 

Târgşoru Vechi, 22.06.2022 

Nr. ...... 


