
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind inventarierea În domeniul privat al comunei Tomşani a construcţiei 

"Clădire vestiare teren sport sat Magula" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 85 din 07.11.2022, iniţiat de Primarul comunei 
Tomsani, judeţul Prahova, 

A vând În vedere: 
Referatul de aprobare Înregistrat sub nr. 8717 din 07.11.2022, 
Raportul de specialitate Înregistrat sub nr. 8718 din 07.11.202,; 
Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova 
Înregistrat sub nr. 8716 din 07.11.2022; 

Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEV AR Iliescu Adriana PF A, 
Constatând că: 
- terenul pe care este amplasată construcţia face parte din Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniului privat al comunei Tomşani, 
- construcţia "Clădire vestiare teren sport sat Magula" nu se regăseşte în Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani şi nici în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al comunei Tomşani, 

În baza prevederilor art. 354 şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.129 alin. (2) lit. ,,c" şi art.139 alin. (3) lit. ,,g" din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, a 
construcţiei „Clădire vestiare teren sport sat Magul a", situată pe terenul amplasat în intravilanul satului 
Magula, T3 l, P236. 

ART. 2: Construcţia prevăzută la art. 1 are următoarele caracteristici: 
Suprafaţă construită - 56 mp 
Zidărie BCA, plafon lemn, învelitoare din tablă odulată 
Valoare de inventar - 50676 lei, 

ART. 3: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomşani, Judeţul Prahova. 

ART. 4: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către 
secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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