
ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei 

Tomşani a imobilului-teren cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp, 
situat în intravilanul satului Loloiasca 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11 din20.01 .2022, iniţiat de de 
Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 614 din 20.01.2022 prin care Primarul comunei 

Tomşani, judeţul Prahova propune trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul 
privat al comunei Tomşani a împrejmuirii de la şcoala Loloiasca, aflat în stare avansată de 
degradare, în vederea demolării şi scoaterii din funcţiune, 

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 615 din 20.01.2022, întocmit de inspectorul 
din cadrul Compartimentului urbanism, 

-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tornşani, judeţul 
Prahova, Hotărârea Consiliului local nr. 39/2014, nr. crt. 77 din Anexă, 

-Procesul verbal înregistrat sub. 613 din 20.01.2022, întocmit de Comisia specială pentru 
întocmirea şi reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului 
privat al comunei Tomşani, constituită prin Dispoziţia nr. 44 din 23.03.2021 emisă de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

-Extrasul de carte funciară pentru informare pentru imobilul cu număr cadastral 20512, 
Constatând că terenul cu număr cadastral 20512 nu este de uz sau de interes public, nu 

figurează cereri de revendicare, efectuate prin notificare conform legilor privind restituirea 
proprietăţilor, 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 şi nu se află în litigiu pe rolul instanţelor judecătoreşti, 

În conformitate cu prevederile : 
- art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- art. 361 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" 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 : (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul 
privat al comunei Tomşani a imobilului-teren în suprafată de 800 mp cu număr cadastral 20512, 
înscris la nr. crt. 77 din Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 39/2014 privind aprobarea 
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 



(2) Imobilul ce se va desfiinţa are următoarele elemente de identificare : 

Nr Denumirea Elementele de identificare Anul Situaţia 
crt. bunului dob ândirii juridică 

actuală 

1 Teren Suprafaţa=800 mp; Domeniul 
Nr. Intravilan sat Loloiasca; public, 
Cadastral T 21, Parcela din Cc 1369, 1370; 2001 Comuna 
20512 Vecinătăţi: Tomşani 

Nord-DN 1B 
Sud teren Cons.local 
Est - teren Grădiniţă 
Vest - teren Mihai Ion 

ART. 2: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul financiar-contabil şi 
Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, 
care va proceda la întocmirea documentaţiei pentru modificarea inventarului domeniului public al 
comunei Tomşani. 

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

Număr consilieri în funcţie 13
') Număr consilieri prezenţi // .::> 
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Abţineri _ _  
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PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI , 
Dumitru Vi~ore,rVirgil 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 
Tomsani, 

' 

Matei Violeta Iuliana 
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