
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂ RE 

privind trecerea din domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, în domeniul public 
al comunei Tomşani, judeţul Prahova a unor drumuri de interes local 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 42 din 23.06.2022, înocmit de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5035 din 23.06.2022, întocmit de Primarul comunei 

Tomşani, judeţul Prahova, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5036 din 23.06.2022, întocmit de inspectorul din 

cadrul Compartimentului cadastru-urbanism, 
-Participarea Comunei Tomşani în cadrul „ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă si apă uzată din judetul Prahova in perioada 2014-2020", alături de alte unităţi administrativ
teritoriale din judeţul Prahova, demarat de către A.D.I Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova - reprezentată prin Hidro Prahova S.A., 

-Solicitarea SC Hidro Prahova, înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 5028 din 
23.06.2022, prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că evaluatorii Ministerului Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene au solicitat ca toate terenurile aferente UA T Tomşani afectate de lucrări, să 
aparţină domeniului public al comunei Tomşani , 

-Necesitatea asigurării cadrului juridic necesar realizării acestor lucrări de interes public la  
nivel judeţean, respectiv extinderea retelei de apa potabila s i  canalizare, 

-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr. 
5034 din 23.06.2022, 

- Extras din Studiul de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă si apă uzată dinjudetul Prahova in perioada 2014-2020"-satul Magula, planşa nr. 1-Ll 1, Strada 
Primăverii-DE 284, 

- Extras din Studiul de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă si apă uzată din judetul Prahova in perioada 2014-2020"-satul Magula, planşa nr. 1-Ll, Strada 
Canalului-DE 297, 

- Extras de carte funciară pentru informare pentru imobilul cu nr. Cadastral 21728 sat 
Sătucu, comuna Tomşani,judeţul Prahova- strada Tineretului, 

- Hotărârile Consiliului local al comunei Tomşani nr. 40 din 08.07.2014 , nr. 9 din 
05.02.20 J 5 şi nr. 23 din 28.04.20 J 6, 

În baza prevede1ilor: 
-Art. 296 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
-Art. 863 litera „e" din Legea nr. 287/2009 privind Coduil civil , republicată, 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, 

Consi liul local al comunei Tomşani, judetul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART.I : Se aprobă trecerea din domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, în 
domeniul public al comunei Tomşani, a următoarelor drumuri de interes public local 

a) DE 284 -Strada Primăverii, în suprafaţă de 3179 mp ( nr. crt. 65 din Anexa la Hotărârea 
Consiliu lui local Tomşani nr. 9 din 2015), situat în satul Magul a, comuna Tomşaru, judeţul 
Prahova; 

b) DE 297 -Strada canalu lui, în suprafaţă de 6150 mp (nr. crt. 56 din Anexa la Hotărârea 
Cons iliului local Tomşani nr. 9 din 2015), situat în satul Magul a, comuna Tomşani, judeţul 
Prahova; 

c) Drum cu nr. Cadastral 21728 -S trada Tineretu lui, în suprafaţă de 6960 mp ( din nr. crt. 61 
din Anexa la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40 /2014, lot 21-art. l din Hotărârea 
Consi liului local Tomşani nr. 23/216), situat în satu l Sătucu, comuna Tomşani,judeţul Prahova. 

ART. 2: Drumurile identificate conform art. l, au forma, dimensiunile şi vecinii indicaţ i în 
Planurile de situaţie ce se constituie Anexă la prezenta hotărâre. 

ART. 3 : Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Financiar-Contabil din 
cadrul aparatu lui de specialitate al Primarului comunei Tomşani, care va proceda la întocmirea 
documentaţiei pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Tomşani şi domeniului privat al comunei Tomşani. 

ART. 4 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor 
şi persoanelor interesate. 
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