
              R O M A N I A 
          JUDETUL  PRAHOVA       
     COMUNA TIRGSORU VECHI 
           CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
privind  incheierea unei conventii de rezolutiune a contractului de concesiune, cu restituirea 
sumelor incasate cu titlu de redeventa, la valoarea nominala, sau deducerea sumelor incasate 

cu titlu de redeventa din pretul vanzarii pentru   loturile de teren concesionate catre 
populatie, situate  in  T 21, T 44, T 47, T 57 si T 61 -Tirgsoru Vechi,  cu destinatia  

“construire locuinta” care nu mai pot fi inscrise in Cartea Funciara 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive nr. 2278 din 14.03.2014 a d-lui Dragan Nicolae, primarul 

comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, prin care se constata  necesitatea si oportunitatea 
vanzarii suprefetelor de teren situate in T 21, T 44, T 47, T 57 si T 61 cu destinatia de “construire 
locuinta”; 

 Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Urbanism inregistrat sub 
nr.2279 din 14.03.2014; 

Avand in vedere Incheierile nr. 74668/2013 si nr. 81745/2013 emise de OCPI 
Prahova, referitor la loturile de teren concesionate anterior si care nu mai pot fi inscrise in Cartea 
Funciara; 

Hotararea nr.33/18.10.2006 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului privat al comunei Tirgsoru Vechi, poz. 26, 37, 33 si 28 din anexa ; 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
-Prevederile  art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art.123 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor  art.36 alin.(5) lit.b,  a art.115 alin.(1) lit. b coroborat cu art.45 

alin.(3)  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art.1- Se aproba, pentru loturile de teren concesionate anterior si care nu mai pot fi 

inscrise in Cartea Funciara, in functie de solicitarile formulate de concesionari, fie incheierea 
unei conventii de rezolutiune a contractului de concesiune, cu restituirea sumelor incasate cu titlu 
de redeventa, la valoarea nominala, fie deducerea sumelor incasate cu titlu de redeventa din 
pretul vanzarii, in situatia in care concesionarul va participa la licitatia organizata in vederea 
vanzarii si va adjudeca un lot de teren in aceasta modalitate.  

Art.2 Prezenta hotarare va  fi dusa la indeplinire de Biroul Financiar Contabil si 
adusa la cunostinta publica  prin grija secretarului comunei Tirgsoru Vechi , judetul Prahova. 
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