
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea efectuării documentaţiei cadastrale în vederea determinării 
suprafeţei de teren necesară modernizării drumului de acces DE 297 

către staţia de epurare 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17 din 22.03.2021, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1940 din 22.03.2021, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1941 din 22.03.2021, întocmit de administratorul 

public al comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 48/14.07.2017 prin care a fost aprobată documentaţia 

urbanistică având ca obiect „PUZ - Introducere teren în intravilan (S= 171 O mp) zonă dotări tehnico
edilitare pentru amplasare staţie de epurare şi amenajare drum de acces (S.Stud. = 7448 mp) în 
comuna Tomşani, sat Magula, tarla 42, parcela P 298/101, De 297, Cp 2 -4", 

- Memoriul întocmit de Tudorache Irina, inspector principal în cadrul compartimentului de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, referitor la justificarea realizării operaţiunilor cadastrale necesare 
pentru modernizarea drumului de acces către staţia de epurare, DE 297 

-În continuarea demersurilor derulate în vederea finalizării investiţiei de ,,Înfiinţare a reţelei de 
canalizare în comuna Tomşani, judeţul Prahova", finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locala, etapa II, 

În baza prevederilor: 
-art. 5 alin. (3) lit. ,,g" şi alin (7)din OUG nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare şi HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 7 /1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, rerepublicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Iit. ,,c" şi „d", alin (7) lit. ,,m" şi „n" 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 Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Se aprobă efectuarea documentaţiei cadastrale în vederea determinării suprafeţei de 
teren necesară modernizării drumului de acces DE 297 către staţia de epurare aferentă proiectului de 
investiţie „Înfiinţarea reţelei de canalizare în comuna Tomşani, judeţul Prahova", finanţată prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locala, etapa II. 
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ART. 2: Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către compartimentele Urbanism şi Achiziţii 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomşani. 

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

Număr consilieri în funcţie 13 
Numii" consilieri prezenţi -1,3 
Voturi pentru ....J3 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, 
, 

Matei Violeta Iuliana 
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