
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
Privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani 

a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13 din 19.02.2021, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere : 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1136 din 19.02.2021 întocmit de Primarul comunei 

Tomşani, judeţul Prahova, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1137 din 19.02.2021 întocmit de referentul de 

specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism, 
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr. 971 
din 15.02.2021, 

- Planul de amplasament întocmit la Scara 1 :500 de PFA Cernat Marian, Certificat de 
autorizare seria RO PHF nr. 0225 privind imobilul - teren în suprafaţă de 1336 mp situat în 
intravilanul satului Sătucu, tarlaua 18, din parcela 164/3/3 8. 

- Planul de amplasament întocmit la Scara 1 :500 de SC TOPO HANS IMPEX SRL, 
Certificat de autorizare seria RO-B-J nr.0835 privind imobilul -teren în suprafaţă de 1955 mp situat în 
intravilanul satului Magula, T6, CC364. 

- Planul de amplasament întocmit la Scara 1 :2000 de SC TOPO HANS IMPEX SRL, 
Certificat de autorizare seria RO-B-J nr.0835 privind imobilul- teren în suprafaţă de 11383 mp situat 
în intravilanul satului Tomşani, T 19, P 172. 

Constatând că 
-Terenurile nu fac parte din domeniul public al Comunei Tomşani, 
-Nu au făcut obiectul legilor de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
-Nu se află în litigiu pe rolul instanţelor judecătoreşti, 
-Nu fac parte din suprafaţa de teren care constituie rezerva înscrisă în Anexa 1 conform Legii 

nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 

În baza prevederilor art. 354 şi 357 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c" 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 Prahava, adoptă prezenta hotărâre. 

ART.1 : Se aprobă inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, a 
următoarelor suprafeţe de teren : 

- 1336 mp teren arabil identificat în tarlaua 18, din parcela 164/3/38, situată în intravilanul 
satului Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova. 
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- 1955 mp teren curţi construcţii, identificat în tarlaua 6, CC364, situat în intravilanul satului 
Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova 

- 1 1383 mp teren păşune, identificat în tarlaua 19, parcela 172, situat în intravilanul satului 
Tomşani, judeţul Prahova. 

ART. 2 : Suprafeţele de teren identificate confonn art. 1, au fonna, dimensiunile şi vecinii 
indicaţi în Planul urile de situaţie ce se constituie Anexă la prezenta hotărâre. 

ART. 3 : Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Financiar-Contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, care va proceda la întocmirea 
documentaţiei pentru modificarea şi completarea inventarului domeniului privat al comunei 
Tomşani. 

ART, 4 ; Secretarul General al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor 
şi persoanelor interesate. 

Tomşani, �G, O 2·1.IJ d--/ 
Nr.j_}j__ -

Nmn.lr consilieri în funcţie 13 
Numlrcon.siieri pnmrqi _& 
Vocuripemu � 
Voturi împotrivi 
Abţineri 

c;EDINŢEI, 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, 
' 

Matei Violeta Iuliana 
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Nr. cadastral: 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului 

Suprafata masurata: Adresa imobilului: 

1336 mp Corn. Tomsani. Sat Satucu, TlB. Parc. 164/3/38 

Cartea Funciara nr. UAT COM. 'FOMSANI 
o 
o 

� 
o 
CD 

\\ 
toare la tere.!L_ 
rafata 

(mp) Mentiuni 

L--- j 
NORD 

PIW,tARIA COMUNEI 101./SANI 

JUOET PRAHOVA 

1 '�11::E 

Nr . #.(}g ____ _ 
I A� .• '""• ••. ţ✓.}/,. ___ ,Jf: .... 

Şl 
� 
o 
CD 

1_336 Teren intravilan împrejmuit cu gard de plasa. 

Total 

Cod Destinalia 

Total 

6 

re la constru tii 
upra ala construita 

la sol (mp) 
Mentiuni 

Supraf ala din masuratori = 1336 mp 

Executant: CERNAT MARIAN 
Autorizatie RO-PH-F Nr. 0225 

Confirm executarea 
corectitudinea i 
si coresponden -� 

Data: Februarie 2021 Data: 

Inspector, 

Confirm introducerea imobilului in baza de 
date integrata si atribuirea numarului cadastral 

Semnalura si parafa 
Stampila BCPI 
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ANEXANR.11 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DEUMITARE A IMOBILULUI 
Scara 1:500 

N<. eaaas�al Supllllata masu-ala a imot,iluui (mp) Adresa imobilu„ 

Nr Ca,le Ft.nciara 

.. 

·-· 

C. 

Cod Oennaea ...... 

1955mp SatMagula sir ____ ..,, . T6 Ce36• 

Unilate adninistnliv te1i1o<iala (UAT) 

TOMSANI 

A .  Oa11 ttfet10a'e ta teren 

,.,. 

�-d llffl, UU'atufcr 

9.ir;ra.�tadirtadlt-

Monlk,11 

Inspector 

kllrod�r•a ilff)bf"1Uin bala Ol da1t 
a ai alrilurta t'lumaruh.11 cada1hl 

S.rmatura sl  pa1ata 

Data ........ ..... .. . 



Nr. cadastral 

Nr. Cartea Funciara 

Nr. 
parcela

_ 

Total 

ANEXA NR.1.35 la regulament 
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 

Scara 1:2000 

Suprafata masurata a imobilului (mp Adresa imoblului 

Ps 

11383mp I Sat Tomsani T19 P172 - Intravilan 

Suprafala 
1mpJ 

11383 

11383 

Unitate administrativ teritoriala (UAT) 

TOMSANI 

-l-

A. Date refetiloare ta leren 

Mentiuni 

Ter1r1ul nle partid irnPrel""'I conform PAO 

B. Date refefitoare la construcli 

Cod 
const,. OesUnaUa Suprarata cons\'ulta la sili 

[mpJ Menlimi 

Inspector 

Coofirm lntoducerea lmoblului il baza de date integrata sl 
alribUirea numarului cadastral 

Semnatura si parafa 

Stampila 8CPI 
Data .............. . 




