
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea efectuării unor evaluări pentru două imobile-teren proprietate a Comunei Tomşani, 

judeţul Prahova, situate în intravilanul comunei Tomşani, 
în vederea stabilirii valorii de piaţă 

Văzând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 75 din 09.12.2021, 
A vând în vedere: 

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8561 din 09.12.2021, 
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8562 din 09.12.2021, 

Cererea înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 8499/08.12.2021, prin care doamna Lefter Elena 
Gianina solicită cumpărarea unui teren pe raza localităţii Tomşani pentru construirea unei locuinţe, identificând în 
aces sens un teren disponibil în intravilanul satului Tomşani, T9, P A498/2 în suprafaţă de 774 mp (lot 1), număr 
cadastral 21627, 

Cererea înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 8503/08.12.2021, prin care domnul Mihai Giani, 
proprietar al construcţiei (în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 185/07 .09.2021) edificată de SC Info Rural 
SA pe terenul aparţinând comunei Tomşani, solicită cumpărarea terenului situat în intravilanul satului Loloiasca, 
T21, P cc1369 şi 1370, nr. cadastral 14404, în suprafaţă de 800 mp, 

Cu scopul de a stabili valoarea de piaţă a celor două imobile-terenuri, în vederea valorificării acestora 
confonn prevederilor legale, 

În baza prevederilor: 
Art. 303 şi art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ş i  completările 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera „c", alin. (6) litera „b" şi art. 139 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 Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART.1: Se aprobă efectuarea unei evaluări, de către un evaluator autorizat ANEV AR, pentru imobilul -
teren situat în intravilanul satului Tomşani, T9, P A498/2 (Lotl), nr. cadastral 21627, în suprafaţă de 774 mp. 

ART. 2: Se aprobă efectuarea unei evaluări, de către un evaluator autorizat ANEV AR, pentru imobilul -
teren situat în intravilanul satului Loloiasca, T2 l ,  P CC 1369 şi 1370, nr. cadastral 14404, în suprafaţă de 800 mp. 

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