
    
                R O M A N I A                          
          JUDEŢUL PRAHOVA                       - proiect -  
     COMUNA TARGŞORU VECHI  
           CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T A R A R E 
privind însuşirea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

Comunei Targşoru Vechi 
 
 

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

Targsoru Vechi, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
Raportul de specialitate nr. ... din  ...2022 intocmit de  Biroul Agricol si Cadastru  prin care 

se motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.1 
la Hotararea Consiliului Local al comunei Targşoru Vechi  nr.18/26.08.1999, privind insusirea 
domeniului public al comunei Targşoru Vechi , judeţul Prahova; 

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al comunei Targşoru Vechi nr. 18/26.08.1999 
privind insuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Targşoru Vechi, 
aprobat prin Hotararea de Guvern nr.1359/2001, publicat în Monitorul Oficial nr.128/2002; 

In conformitate cu prevederile: 
              -art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 286 alin. (4) si art. 289 din  OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
               -Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - 
secţiunea  a IV-a, Reţeaua de localitaţi, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În  temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si art. 139 alin. (1) din  OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

 
           Consiliul local al Comunei Targsoru Vechi , judeţul Prahova, hotaraşte: 
 
Art.1- Se aproba completarea anexei la Hotararea nr.18/26.08.1999, prin adaugarea pozitiei 

nr. 271, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2- Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza d-l Dragan 

Nicolae, primarul Comunei Targşoru Vechi, prin Biroul Agricol si Cadastru si Compartiment 
Urbanism. 

Art.3- Hotararea va fi comunicata celor interesaţi prin grija secretarului general al Comunei 
Targşoru Vechi , judeţul Prahova. 
 
           
                   INITIATOR, 
                      PRIMAR, 
              Dragan Nicolae 
 
                                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                              Secretar general, 

                                                                                                 Dragulin Georgiana 
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