ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA TÂRGŞORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

-Proiect-

HOTĂRÂRE
privind redobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat în T47 Parcela
268 în suprafaţă de 514 mp cu nr. cadastral 24624, Comuna Târgşoru Vechi,
judeţul Prahova
Având ȋn vedere:
Referatul de aprobare nr. 14756 din 20.11.2020 a d-lui Drăgan Nicolae, primarul Comunei
Târgşoru Vechi, judeţul Prahova;
Raportul de specialitate ȋntocmit de Compartiment Achiziţii Publice ȋnregistrat sub nr.
14755 din 20.11.2020;
Incheiere de certificare fapte nr. 9/29.09.2020 facuta de Notarul Public Meirosu Carmen
pentru dna.
CNP
, necasatorita, domiciliata in
prin care se indeplineste pactul
comisoriu stipulat in contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2090/11.08.2015 si radiere
dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 514 mp –lot 6 situat in intravilanul comunei
Târgşoru Vechi, sat Târgşoru Vechi, tarlaua 47, parcela 268, judet Prahova cu numar cadastral 24624.
În conformitate cu prevederile Codului Civil și ale Ordinului Directorului general al
ANCPI nr .700/2014 privind regulamentul de avizare, recepție și înscriere în Evidențele de Cadastru
și Cartea Funciara, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (14), precum și art. 139 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consiliul Local al comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta
hotărâre:
Art.1- Se aprobă redobândirea dreptului de proprietate ȋn favoarea Comunei Târgşoru
Vechi asupra următorului teren ȋn domeniul privat:
- suprafaţa de 514 mp, aflată ȋn domeniul privat situat în intravilanul Comunei Târgsoru
Vechi, sat Târgşoru Vechi, Tarlaua 47, Parcela 268, judeţ Prahova cu număr cadastral 24624,
intabulat în Cartea Funciară nr. 24624 a localităţii Târgşoru Vechi;
Art.2 Se ȋnscrie dreptul de proprietate asupra terenului menţionat la art.1 ȋn favoarea
comunei Târgşoru Vechi ȋn cartea funciară nr. 24624 a localităţii Târgşoru Vechi.
Art.3- Prezenta hotărâre va fi dusă la ȋndeplinire prin Compartimentul Achiziţii Publice şi
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Comunei Târgşoru Vechi.
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