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H O T A R A R E   
privind completarea HCL nr.68/2014, privind acceptarea transmiterii unui 

imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne in domeniul public al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova si 

administrarea Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 
 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a  d-lui Dragan Nicolae , primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrata cu nr. 9818 din 18.09.2015; 
Raportul  de specialitate al secretarului comunei, inregistrat sub nr. 9817 din 18.09.2015; 
Adresa cu nr. 529398/09.09.2015 a Ministerului Finantelor Publice, prin care solicita 

completarea HCL nr. 68/2014, respectiv a art.2, cu termenul de finalizare al lucrarilor de investitii; 
Avand in vedere prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul   Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,  
 
Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art.1 – Se completeaza art. 2 al HCL 68/2014, privind acceptarea transmiterii unui imobil 

din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul 
public al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova si administrarea Consiliului Local al comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, dupa cum urmeaza: 

“Se aproba un termen de 5 ani pentru finalizarea lucrarilor de investitii, dupa trecerea 
imobilelor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne in 
domeniul public al comunei Tirgsoru Vechi si in administrarea Consiliului Local al comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova”. 

 
Art.2 – In conditiile in care nu se respecta termenul prevazut la art.1, imobilul revine de 

drept in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin 
Agentia Nationala Antidrog. 

  
Art.3 – Secretarul comunei Tirgsoru Vechi va  asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari persoanelor interesate, in vederea ducerii la indeplinire. 
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