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

H O T A R A R E 
privind inchirierea cu drept de superficie/vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri in 

suprafața de 49.868 mp si 49.869 mp, situate în Comuna Târgșoru Vechi, Sat Târgșoru Vechi, T 14 
Parcela  A 99/2, cu nr. cadastral 29181 si 29182, județul Prahova, apartinand domeniului privat al 

Comunei Targsoru Vechi 
 
 

Avand in vedere: 
Referatul de aprobare nr. .... din .....2022 a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei 

Targsoru Vechi, judetul Prahova, prin care se constata oportunitatea si necesitatea inchirieri  cu drept 
de superficie/vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri in suprafața utilă de 49.868 mp si 49.869 
mp, situate în Comuna Târgșoru Vechi, Sat Târgșoru Vechi, T 14 Parcela  A 99/2, nr. cadastral 29181 
si 29182, județul Prahova, apartinand domeniului privat al Comunei Targsoru Vechi,  precum si 
raportul de specialitate intocmit de Compatimentul Achizitii Publice inregistrat sub nr. … din ...2022; 

Hotararea Consiliului Local nr. 29/2019. 
Hotarare Consiliului Local nr. 111/26.11.2020 privind privind aprobarea dezmembrării 

suprafeței de teren de 99737 mp situate în T 14 A 99/2. 
Prevederile art.129 alin (6) si art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
In temeiul prevederilor  art.139 alin.(1) si alin.(3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
 
Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 

 Art.1- (1) Se aproba Regulamentul privind inchirierea cu drept de superficie/vanzarea prin 
licitatie publica a unor a unor terenuri in suprafața utilă de 49.868 mp si 49.869 mp, situate în Comuna 
Târgșoru Vechi, Sat Târgșoru Vechi, T 14 Parcela  A 99/2, nr. cadastral 29181 si 29182, județul 
Prahova, apartinand domeniului privat al Comunei Targsoru Vechi, conform anexei nr. 1, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 2. (1) Se aproba inchirierea cu drept de superficie/vanzarea prin licitatie publica a unor 

terenuri in suprafața utilă de 49.868 mp si 49.869 mp, situate în Comuna Târgșoru Vechi, Sat Târgșoru 
Vechi, T 14 Parcela  A 99/2, nr. cadastral 29181 si 29182, județul Prahov. Terenurile sunt identificate 
in planul de amplasament conform anexei nr. 2,  la prezenta hotarare.  

(2) Aproba procedura de inchiriere prin licitatie publica pe baza de oferte in plic inchis, cu 
respectarea Regulamentului mentionat la art. 1.  

 
Art.3. Aproba caietul de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei conform anexei 

nr.3 la prezenta hotarare (inclusiv modelul cadru de contract de inchiriere cu drept de 
superficie/vanzare, anexa nr. 4 la prezenta) . 

 
Art.4 .-  Se aproba termenul de inchiriere de ... ani, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul 

partilor. 
 
Art.5. - Se aproba Raportele de evaluare pentru terenurile in suprafața de 49868 mp si 49.869 

mp, situate în Comuna Târgșoru Vechi, Sat Târgșoru Vechi, T 14 Parcela  A 99/2, nr. cadastral 29181 
si 297181, județul Prahova, raport intocmit de evaluator autorizat Venete Razvan in luna februarie 
2022, anexa nr. 5 la prezenta. 



 
Art.6- Imputerniceste Primarul Comunei Targsoru Vechi, sa semneze contractele de 

inchiriere/vanzare, dupa desemnarea castigatorilor. 
 
Art.7.- Prezenta hotarare va  fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului general al 

Comunei Targsoru Vechi , judetul Prahova. 
 
 
 
 

                 INITIATOR, 
                   PRIMAR 
             DRAGAN NICOLAE    
                                                                                                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                   p.Secretar General, 
                                                                                         DRAGULIN GEORGIANA LOREDANA 

 
 
 
 
Targsoru Vechi, ....04.2022 
Nr. ... 


