
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cumpărării spaţiului deţinut de SC INFO RURAL SA pe terenul 

proprietate publică a comunei Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14 din 19.02.2021, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1142 din I 9.02.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1143 din 19.02.2021,
-Contractul de concesiune nr. 163/12.01.201 O încheiat între Comuna Tomşani şi SC Info Rural SA;
-Planul de reorganizare - modificat propus de SC Info Rural SA prin Administrator Special Bichescu

Virgil Marius, confim1at de Tribunalul Bucureşti, secţia Vll Civilă în dosarul de insolvenţă nr. 16637/3/2014; 
-Raportul de evaluare a patrimoniului SC Info Rural SA EPI-11009-280916 din 15.09.2016;
-Prevederile art. 863 lit. ,,a" din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-Prevederile art. 29 alin. (1), lit. ,,a" din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,c" şi art. 139 alin (3) litera „g" din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Se aprobă cumpărarea cumpărarea imobilului-clădire proprietate a SC Info Rural SA, clădire, 
în suprafaţă des�şurată de 70 mp, situată pe terenul proprietate publică a comunei Tomşani, în intravilanul 
satului Loloiasca, T 21 , P CC 1369 şi CC 1370, număr cadastral 20512; 

ART. 2: Preţul de cumpărare va fi de maxim 11.000 euro rezultaţi din Raportul de evaluare al 
patrimoniului SC Info Rural SA EPI-11009-280916 din 15.09.2016, achitat în lei ta cursul euro din data plăţii. 

ART. 3: Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către cumpăratorul terenului. 

ART. 4: Contractul de concesiune nr. 163 din 12.01.2010 îşi încetează valabilitatea la data încheierii 
contractului de vânzare - cumpărare a clădirii. 

ART. 5: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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