
    
 
 
           R O M Ȃ N I A                                                                                       -Proiect-  
      JUDEŢUL PRAHOVA        
   COMUNA TȂRGŞORU VECHI 
      CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren de 596 mp 

situate în T 5 Cc 265  
 
 

Având în vedere: 
Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, înregistrat sub nr. 14759 din 

20.11.2020  prin care se  constată necesitatea  dezmembrării suprafeței de teren de 596 mp situate în T 5 
Cc 265 precum și Referatul de aprobare al domnului Drăgan Nicolae, primarul comunei Târgșoru Vechi, 
înregistrat cu nr.14760 din 20.11.2020; 

În baza prevederilor art 879 alin. (2) si (3)  din Legea nr. 287/2009- Codul Civil, republicată, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) si alin.(2) lit.c), precum si art. 139 alin. 3 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                Consiliul  local al comunei Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 
 
               Art.1. -Se aprobă dezmembrarea suprafeței de teren 596 mp, nr. cadastral 22857 situată în T 5 
Cc 265, aflat în domeniul public al comunei Târgșoru Vechi, potrivit documentaţiei topo-cadastrală, 
anexă la prezenta,  după cum urmează: 
 

• Suprafaţa de 578 mp cu nr. cadastral 29204 – lot 1; 
• Suprafaţa de 18 mp cu nr. cadastral 29205 - lot 2; 

 
Art.2. Se aproba introducerea in domeniul privat al comunei Targsoru Vechi a suprafetei de 18 

mp cu nr. cadastral 29205 situata in T5 Cc 265, mai sus mentionata la art.1. 
 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Târgşoru Vechi să reprezinte Comuna Târgşoru 

Vechi în faţa notarului public, în vederea semnării actului de dezmembrare în formă autentică la biroul 
notarial. 

 
Art.4. Cu ducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei se ȋnsărcinează Compartimentul 

Urbanism iar cu aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei se ȋnsărcinează secretarul general 
al Comunei Târgşoru Vechi. 

 
 

        INIŢIATOR, 
          PRIMAR 

Drăgan Nicolae 
            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      Secretar general, 
                                                                                             Frusinoiu Maria Sînziana 

 
 
Târgşoru Vechi, 20.11.2020 
Nr. ..... 


