
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea în administrare către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a unui 

spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Tomşani 

Văzând Proiectul de hotărâre întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat 
sub nr. 16 din 15.02.2022, 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1451 din 15.02.2022, 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1452 din 15.02.2022, 
- Solicitarea nr. 266855 din 27.01.2022 transmisă de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova 

înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 1366 din 11.02.2022; 
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40/2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
In temeiul prevederilor art. 108, art. 129 alin. (2) litera „c", alin (6) litera „b" art. 139 alin. (3) 

litera „g", art. 362 alin. (1) coroborate cu art. 297-301 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliului Local al comunei Tomsani, judetul Prahova adopta prezenta hotarare. 

ART. 1 Se aprobă transmiterea în administrare, către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, 
pentru o perioadă determinată de 12 luni, cu posibilitate de prelungire, începând de la 01.03.2022 până 
la 28.02.2023, a imobilului format din clădire în suprafaţă utilă de 62 mp ( suprafaţă construită 89, 15 mp) 
compusă din 3 încăperi, precum şi a terenului aferent în suprafaţă de 200 mp, situat în intravilanul satului 
Magula, Tarlaua nr. 2, din parcela nr. 69, din numărul cadastral 20922, aflat în domeniul privat al 
comunei Tomşani, în vederea desfăşurării activităţii Postului de Poliţie Tomşani. 

ART. 2 Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani să semneze Contractul de administrare cu 
reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova 

ART. 3 Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instit u�ilor şi persoanelor interesate de către 
secretarul comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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