
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani 

a unui imobil- teren situat În intravilanul satului Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 45 din 12.08.2021, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5632 din 18.08.2021 întocmit de Primarul comunei 

Tomşani, judeţul Prahova, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5633 din 18.08.2021 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. 
5464 din 10.08.2021, 

- Planul de amplasament întocmit la Scara 1 :500 de PFA Cemat Marian, Certificat de 
autorizare seria RO PH F nr. 0225 privind imobilul - teren în suprafaţă de 197 mp situat în 
intravilanul satului Magula, tarlaua 28, din parcela 1862, 

Constatând că 
-Terenul nu face parte din domeniul public al Comunei Tomşani, 
-Terenul nu a făcut obiectul legilor de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
-Terenul nu se află în litigiu pe rolul instanţelor judecătoreşti, 
-Terenul nu face 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.I : Se aprobă inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, a 
imobilului-teren în suprafaţă de 197 mp situat în intravilanul satului Magula, tarlaua 28, parcela A 
1862. 

ART. 2 : Terenul identificat conform art. 1, are forma, dimensiunile şi vecinii indicaţi în 
Planului de situaţie ce se constituie Anexă la prezenta hotărâre. 
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ART. 3 : Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Financiar-Contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani. 

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

Tomşani, J.� • .O.J. 1/JJ/ 
Nr. J...i. 

Număr consilieri în funqie 

Numar consilieri prezenţi 

Voturi pentru 

13 

11 

li 

Voturi împotrivă 
Abţineri 

_o_ 
_O 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 
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