
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani 

în domeniul privat al comunei Tomşani 
a unui imobil (împrejmuire) în vederea demolării şi scoaterii din folosinţă a acestuia 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15 din 17.03.2020, iniţiat de de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1905 din 17.03.2020, prin care Primarul comunei 

Tomşani, judeţul Prahova propune trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul 
privat al comunei Tomşani a împrejmuirii de la Şcoala Loloiasca, aflat în stare avansată de degradare, 
în vederea demolării şi scoaterii din funcţiune a acestuia, 

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1906 din 17.03.2020, întocmit de inspectorul din 
cadrul Compa11imentului urbanism, 

-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
Anexa nr. 97 la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, poziţia nr. 62, 

În conformitate cu prevederile 
- art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

-art. 8 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c", ,,d", alin. (7) litera "a" şi art. 139 alin. (3) litera "g'' 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1 : (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat 
al comunei Tomşani a imobilului « Imprejmuire Şcoala Loloiasca », înscris la nr. c11. 62 din 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova, Anexa nr. 
97 la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, în vederea demolării şi scoaterii din funcţiune a acestuia. 

(2) Imobilul ce se va desfiinţa are următoarele elemente de identificare 

Elemente de identificare 

Imprejmuire Scoala Loloiasca 
Plăci ciment 

Nr.inv. 1029 

Lungime -265 m 
Anul dobândirii- 1964 



ART. 2: Demolarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de desfiinţare emisă de 
Primăria comunei Tomşani, în condiţiile prevăzute de Legea nr .  50 /1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 3: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul financiar-contabil di n  
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, care va proceda la întocmirea 
documentaţiei pentru modificarea inventarului domeniului public al comunei Tomşani. 

ART. 4: Secretarul general comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor 
şi persoanelor interesate. 

Numar L-Onsilieri în funC\ie �3, 
Număr consilieri prezenţi . F ,", 
Voturi pentru ::=r3 
Voturi împotrivă ...., 

Ab\ineri 

., 

INŢEI, 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomsani, 
' 

Matei Violeta Iuliana 

2 




