
ROMÂNIA 
JU DEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANl 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 75 din 07.01.2011 

încheiat între Consiliul local Tomşani şi Achim Adrian 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53 din 18.082022, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6298 din 18.08.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6299 din 18.08.2022, 
-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 75 din 07.01.2011 încheiat între Consiliul local al 

comunei Tomşani şi Achim Adrian, având ca obiect imobilul-teren « preluarea în concesiune a lotului de teren 
nr. 6 situat în satul Loloiasca, tarlaua 10, parcela 112, în suprafaţă de 1 OOO mp, în vederea construirii unei 
locuinţe » şi Autorizaţia de construire nr. 33 din O 1.11.2012 prin care se autorizează executarea lucrărilor de 
construire locuinţă P, fosă septică, împrejmuire, branşamente la utilităţi, 

-Documentaţia cadastrală pentru imobilul cu nr. cadastral 20561, din care rezultă că terenul proprietate 
privată a comunei Tomsani, judeţul Prahova, amplasat în intravilanul satului Loloiasca, tarlaua l O, parcela 112, 
lotui de teren nr. 6, are o suprafaţă de 1031 mp faţă de 1 OOO mp cât figurează în documente, 

Constatând că imobilul este împrejmuit cu gard şi suprafeţele de teren aparţinând proprietarilor 
învecinaţi nu sunt afectate, că terenul în suprafaţă 31 mp rezultat în plus la măsurători faţă de contractul de 
concesiune, nu a fhcut obiectul legilor fondului funciar şi nu se află în litigiu la instanţele judecătoreşti, 

În baza prevederilor art 553 şi 859 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare , 

în conformitate cu prevederile art 108 litera „b" şi art 362 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 129 alin. (2) litera „c", alin. (6) litera „b" 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.I : Se aprobă modificarea Contractului de concesiune înregistrat sub nr. 75 din 07.01.2011 
încheiat între Consiliul local al comunei Tomşani şi Achim Adrian, prin încheierea Actului adiţional conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul că terenul proprietate privată a Comunei 
Tomşani, judeţul Prahova cu număr cadastral 20561, amplasat în intravilanul satului Loloiasca, tarlaua 10, 
parcela 112, lotul de teren nr. 6, care face obiectul contractului de concesiune, are o suprafaţă măsurată de 
1 031 mp, faţă de 1 OOO mp cât figurează în documente. 

ART. 2 : Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani să semneze Actul adiţional prevăzut la art. 1. 
ART. 3 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
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