
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind efectuarea evaluării terenului în suprafaţă de 1000 mp situat în int ravilanul satului 

Loloiasca, T 10, parcela 112, lot 7, proprietate privată a Comunei Tomşani, 
pentru stabilirea valorii de piaţă în vederea vânzării 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 25 din 18.06.2020, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3874 din 18.06.2020, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3875 din 18.06.2020, 

- Solicitarea domnulu i  Păun Georgian-Alin de a cumpăra terenul concesionat pe care a construit 
locuinţa proprietate personală, 

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40/08.07.2014 privind însuşirea Inventarului bunurilor 
imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomţul Prahova, 

-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 2946 din 05.08.2005, Autorizaţia de construire nr. 
6/05.02.2008 şi Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 125 din 09.01.2009, 

- Documentaţia cadastrală şi Extrasul de carte funciară pentru imobilul-teren cu numărul cadastral 
20070, în suprafaţă de 1000 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomşani, 
judeţul Prahova , 

În baza prevederilor art. 553 din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 108 litera« e » ş i  art. 364 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera « c », alin. (6) litera « b » şi art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1 : Se aprobă efectuarea unei evaluări pentru a stabili valoarea de piaţă a terenului cu număr 
cadastral 20070, proprietate privată a comunei Tomşani, concesionat domnului Păun Georgian-Alin şi pe care a 
fost construită locuinţa acestuia, în vederea vânzării terenului către proprietarul locuinţei. 

ART. 2 : Preţul de vânzare se stabileşte pe baza raportului de evaluare, care va fi aprobat de consiliul 
local. 

ART. 3: Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Număr consilieri în funeţie \� Num� consilieri prezenţi --ţ-'l Votun pentru _,_::, 
Voturi împotrivă 
Abţineri _,::::.::_ 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomsani, 
, 

Matei Violeta Iuliana 




