ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TARGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind vanzarea prin licitatie publica a terenului cu suprafața utilă de 2013 mp, situat în
Comuna Târgșoru Vechi, Sat Stancesti, T61, PA 361/3 județul Prahova, proprietate privata a
Comunei Targsoru Vechi
Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr. 926 din 21.01.2020 a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei
Targsoru Vechi, judetul Prahova;
Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Achizitii Publice inregistrat sub nr.
927 din 21.01.2020;
Raportul 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, in
urmatoarea componenta;
Hotararea Consiliului Local nr. 54/12.04.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului privat al comunei Târgşoru Vechi;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) li.c) si alin.(6) precum si art. 355
din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
In temeiul prevederilor art.129 si art.139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1- Se aproba Regulamentul privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in
suprafata de 2013 mp, situat in T61 P A361/3 satul Stancesti, jud. Prahova apartinand domeniului
privat al Comunei Targsoru Vechi, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2. (1) Se aproba vanzare prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2013 mp,
numar, situat in T61 P A361/3 satul Stancesti, jud. Prahova apartinand domeniului privat al
Comunei Targsoru Vechi.
(2) Aproba procedura de vanzare 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.2 la prezenta hotarare (inclusiv modelul cadru de contract de vanzare-cumparare, anexa
nr. 3 la prezenta) .
Art.4- Imputerniceste pe dl. Dragan Nicolae - primarul comunei Targsoru Vechi, sa
semneze contractele de vanzare-cumparare si oriunde trebuinta va cere.
Art.5- Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin Compartimentul Achizitii Publice
si Serviciul Financiar Contabil si adusa la cunostinta publica prin grija secretarului general al
comunei.
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Consilier local,
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