
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului care face obiectul 

Actului de concesionare nr. 1206/29.08.1996, de la Radu Petre la Radu Elena, 
ca urmare a succesiunii 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54 din I 8.08.2022, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani,judeţul Prahova, 

A vând în vedere : 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6304 din 18.08.2022, 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6305 din 18.08.2022, 
- Cererea doamnei Radu Elena prin care solicită aprobarea preluării dreptului de 

concesiune asupra terenului care face obiectul Actului de concesionare nr. 1206 din 29.08. I 996, pe 
care se află construcţia pe care a edificat-o împreună cu soţul său decedat Radu Petre, 

- Certificatul de moştenitor nr. 153 din 04.03.2021 privind succesiunea defunctului Radu 
Petre, privind cota de½ din construcţia realizată pe terenul concesionat de Consiliul local Tomşani, 
conform Actului de concesiune nr. 1206/1996, restul cotei părţi de ½ din construcţii aparţinând 
soţiei suprravieţuitoare, 

- Actul de concesionare înregistrat sub nr. 1206 din 29.08.1996, încheiat între Consiliul 
local Tomşani în calitate de concedent şi Radu Petre în calitate de concesionar, privind terenul în 
suprafaţă de 890 mp situat în intravilanul satului Magula, înscris în registrul de transcripţiuni sub 
nr. l 522/27.09.1996, 

-Autorizaţia de construire nr. 24 din 29.09.1997, 
În baza prevederilor : 
- art. 362 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
- art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
În temeiul art. 129 alin. (2) litera « c », « d », alin. (6) litera « b », alin. (7) litera « r » şi 

art. 139 alin. (3) litera « g » din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /20 l 9 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani,judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART.I : (1) Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune, de la Radu Petre la Radu 
Elena, asupra terenului care face obiectul Actului de concesionare nr. 1206/29.08.1996, ca urmare 
a dezbaterii succesiunii asupra cotei-părţi din construcţia pentru a cărei realizare a fost constituit 
dreptul de concesiune 

ill..;_Se aprobă modificarea Actului de concesionare înregistrat sub nr. 1206/29.08.1996, 
prin încheierea Actului adiţional, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 



ART. 2 : Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani să semneze Actul adiţional 
prevăzut la art. 1. 

ART. 3 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta ş1 comunica hotărârea 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Număr consilieri în funeţie 13 
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