
          R O M A N I A  

    JUDETUL PRAHOVA      -Proiect- 

 COMUNA TARGSORU VECHI 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri situate 

 in satul Strejnicu, str. Principală, nr. 179, T 31, P Cc 1569, nr. cadastral 26632,  

respectiv sat Strejnicu, nr. 173, nr. cadastral 29072 

 

 

Avand in vedere: 

Referatul de aprobare a dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Târgsoru Vechi, 

inregistrat cu nr. ……………; 

Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, inregistrat cu nr. ………….; 

- H.C.L. nr. 18/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public, 

- Legea nr. 7/1996 legea cadastrului, 

- Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscrierea în 

evidențele de cadastru si carte funciară, 

- Referat de admitere (alipire imobil) nr.cerere 63857/10.07.2020, rezultand imobilul cu 

numărul cadastral 29110, situat în localitatea Strejnicu, str. Principală, nr. 173-179, jud. 

Prahova, UATC Târgșoru Vechi având suprafața măsurată 2723 mp. 

 Văzând prevederile art. 129, alin.2, lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

In temeiul prevederilor art. 139, alin.3, lit.g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ        

 

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

 

      Art.1- - Se aproba alipirea terenurilor din comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, conform 

Referat de admitere (alipire imobil) nr.cerere 63857/10.07.2020, rezultand imobilul cu numărul 

cadastral 29110, situat în localitatea Strejnicu, str. Principală, nr. 173-179, jud. Prahova, UATC 

Târgșoru Vechi având suprafața măsurată 2723 mp: 

1. 26632, situat în localitatea Strejnicu, strada Principală, nr. 179, jud. Prahova, UATC 

Târgșoru Vechi având suprafața măsurată1295 mp, 

2. 29072, situat în localitatea Strejnicu, strada Principală, nr. 173, jud. Prahova, UATC 

Târgșoru Vechi având suprafața măsurată1428 mp, 

 

      Art.2- Se împuternicește d-l Drăgan Nicolae – primarul comunei Târgșoru Vechi să 

semneze actul de alipire în formă autentică și orice alte documente privind operațiunea de 

alipire a terenurilor mentionate la art.1; 

 

      Art.3-  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează Compartimentul 

Urbanism iar cu aducerea la cunoștință publică se însărcinează secretarul general al comunei 

Târgșoru Vechi. 

 

 

INITIATOR, 

           Dragan Nicolae 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         Secretar general, 

                                                                                                   Frusinoiu Maria Sînziana 

                                                                                                   

Târgsoru Vechi, 23.07.2020 

Nr. 82 


