
ROMÂNIA 
JUDEŢUL P RAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu număr cadastral 21709 situat în 

intravilanul satului Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei 
Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 48 din 10.09.2021, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judetul Prahova, 

A vând în vedere : 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6083 din 10.09.2021, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6084 din 10.09.2021, 
-Extrasul de carte funciară privind imobilul - teren cu număr cadastral 21709, situat în 

intravilanul satului Sătucu, TJ 9, parcela nr. 168, proprietate privată a Comunei Tomşani şi Referatul 
de admitere (Dezmembrare imobil) nr. 110983 /25.08.2021 emis de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Prahova, 

În baza prevederilor : 
-art. 879 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

corn pletările ulterioare, 
- art. 354 şi art. 355 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
-Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, rerepublicată, cu modificările şi  

completările ulterioare ; 
În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c", ,,d", alin. (6) litera „c" şi art. l 39 alin. (3) litera "g" 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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

ART.1: Imobilul cu nr. cadastral 21709 în suprafaţă măsurată de 1147 mp, proprietate 
privată a Comunei Tomşani,judeţul Prahova, se dezmembrează în 2 loturi, conform documentaţiei 
Anexă, după cum urmează: 

-Lot 1 în suprafaţă de 824 mp, având număr cadastral 23908; 
- Lot 2 în suprafaţă de 323 mp, având număr cadastral 23909. 
ART. 2 : Se aprobă delegarea doamnei Tudorache Irina, inspector principal la 

Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, 
pentru semnarea actului de dezmembrare, în faţa notarului public. 

ART.3 : Anexa face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
ART.4 : Secretaru] general al camuoei Iamşaoi va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor 

şi persoanelor interesate. AN 
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