
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind acordul de principiu pentru cumpărarea unor terenuri 

situate în intravilanul satului Loloiasca 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27  din 24.03.2022, iniţiat de consilierii locali Adam 
Elena, Drăguşoiu Dumitru, Veselu Georgiana-Alina, Adam Adrian-Lucian şi Mandache Ionuţ, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2585 din 24.03.2022, 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2586 diin 24.03.2022, 
Constatând că loturile de teren din cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu au fost atribuite, 

conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, 

A vând în vedere solicitările tot mai multor tineri cu privire la atribuirea de terenuri în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală, 

Cu scopul de a avea la dispoziţia Consiliului local terenuri disponibile în vederea atriburii de loturi 
tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea de locuinţe proprietate personală, 

În baza prevederilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,d", alin. (7) litera „e" şi art. 139 alin (2) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, c u  modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei T omşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Consiliul local Tomşani îşi exprimă acordul de principiu în vederea demarării procedurilor de 
cumpărare, în domeniul privat al Comunei Tomşani, a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul satului 
Loloiasca, de o parte şi de alta a drumului judeţean DJ 146, către Halta CFR Tomşani, în suprafaţă totală de 
circa 65.000 mp, cu scopul de a atribui loturi tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea de locuinţe 
proprietate personală. 

ART. 2 : Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova, să efectueze demersurile 
legale privind identificarea proprietarilor şi întocmirea raportului de evaluare în vederea stabilirii valorii de 
piaţă a terenurilor. 

ART. 3 : Hotărârea va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul general al 
comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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