
R O M Â N I A 
JUDEȚUl PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 17/12.02.2020 

privind însușirea documentației cadastrale  a terenului în suprafață de 1571 mp  cu 
număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării lui  în trei loturi  în vederea 

concesionării 
 

 
Consiliu local al comunei Bucov , județul Prahova , întrunit în ședință ordinară la data de 
20 februarie 2020 ; 
Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre  inițiat de dl primar Savu Ion precum și referatul de aprobare nr 
6085 din 19.02.2020 întocmit de dl primar Savu Ion  cu privire la proiectul de hotărâre 
pentru  însușirea documentației cadastrale  a terenului în suprafață de 1571 mp  cu 
număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării lui  în trei loturi  în vederea 
concesionării; 
-cererile  domnilor Iancu Ion , Ușurelu Mihaela Alina , Chivu Sorin Serioja  de a 
concesiona terenul  dintre proprietățile lor și parcul Bucov  
-Extrasul de carte funciară pentru terenul neîmprejmuit în suprafață totală de 1571 mp ;  
-Documentația cadastrală avizată de OCPI Prahova pentru terenul cu nr cadastral25378  
-Raportul de specialitate nr 6088 din 19 .02.2020 al compartimentelor urbanism și 
amenajarea teritoriului  și  registrul agricol cadastru și mediu ; 
-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bucov;  
Legea nr 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare  republicată , cu modificările și 
completările  ulterioare ; 
Art 36 alin (1)  din legea nr 18/1991 a fondului funciar  , republicată cu modificările și 
completările ulterioare ; 
Art 108 lit b, art 129 alin (2)  lit c, alin (14) , art 354 , art 355 și art 362 din OUG nr 
57/2019 privind Codul Adminsitrativ ; 
În temeiul prevederilor art 133 alin 1, art 139 , art 196 alin 1 lit a din Ordonanța de 
Urgență nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
                                                 

 

 

  



                                                   H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
Art.1.   Se  aprobă documentația  cadastrala  a terenului în suprafață de 1571 mp  cu 
număr cadastral 25378, carte funciară 25378 situat în T52 , parcela A 2125/31/1  . 
 
Art.2.    Se aprobă dezmembrarea în trei loturi   în vederea concesionării . 
 
Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Bucov pentru semnarea tuturor 
documentelor necesare în vederea aplicării aceste hotărâri. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la : 
-Instituția Prefectului Județului Prahova; 
-Primarului comunei Bucov; 
-OCPI –PH; 
-Compartimentui juridic; 
 
 
                                               Proiect inițiat de Primar, 
                                                   SAVU ION  
 
 
                                                                                          Avizat de legalitate, 
                                                                                    Nae Florentina Cristina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
PRIMAR                                                            Nr . 6004/18.02.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE LA   PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR...../...... 
privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov  a terenului în suprafață de 1800 

mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova 
 

In conformitate cu prevederile Codului administrativ, 

        Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de 
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale 
administratiei publice locale sau centrale. 
         Consiliul local exercita și are atributii privind administrarea domeniului public si 
privat al comunei. 

Domeniul privat 

          Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit 
din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. 
          Asupra acestor bunuri, statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de 
proprietate privata. 
Regimul juridic al proprietatii private a statului sau 

 a unitatilor administrativ-teritoriale 

   Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-
teritoriale se afla in circuitul civil si se supun regulilor prevazute de Legea nr. 287/2009, 
republicata, cu modificarile ulterioare, daca prin lege nu se prevede altfel. 



   (1) Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-
teritoriale se intocmeste si se actualizeaza de catre o comisie special constituita, 
condusa de autoritatea executiva ori de o alta persoana imputernicita sa exercite 
atributiile respective, dupa caz. 
   (2) Comisia prevazuta la alin. (1) se constituie prin dispozitia autoritatii executive a 
fiecarei unitati administrativ-teritoriale. 
   (3) Comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia de a actualiza inventarul bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale in termen de cel mult 90 de 
zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective. 
   (4) Inventarul prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative a 
fiecarei unitati administrativ-teritoriale. 

 Față de cele menționate mai sus cunoscând faptul că terenul este liber și nu face 
obiectul legilor fondului funciar am propus introducerea acestuia in domeniul privat  
urmând apoi sa-l intabulăm . 

 

 

                                  PRIMAR, 

                               SAVU ION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
PRIMAR                                                            Nr . 6005/18.02.2020 

 

 

RAPORT   DE SPECIALITATE LA   PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR...../...... 
privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov  a terenului în suprafață de 1800 

mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova 
 

 

Având în vedere prevederile: 

Legea nr 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare  republicată , cu modificările și 
completările  ulterioare ; 
Art 36 alin (1)  din legea nr 18/1991 a fondului funciar  , republicată cu modificările și 
completările ulterioare ; 
Art 108 lit b, art 129 alin (2)  lit c, alin (14) , art 354 , art 355 și art 362 din OUG nr 
57/2019 privind Codul Adminsitrativ ; 
În temeiul prevederilor art 133 alin 1, art 139 , art 196 alin 1 lit a din Ordonanța de 
Urgență nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
și verificând documentația întocmită de dl ing Căpitan Viorel  dar și PUG –ul localității , 
evidențele cadastrale și agricole , considerăm proiectul de hotărâre legal  drept pentru 
care îl avizăm favorabil .  

 

Compartiment urbanism și amenajarea                   Birou Registru agricol                                
teritoriului                                                          Cadastru Și mediu 



 

 

 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
PRIMARIA                                                                               

Nr . 6008/18.02.2020 

BIROU REGISTRU AGRICOL,CADASTRU ȘI MEDIU 

 

 

                          C Ă T R E , 

                            CONSILIUL  LOCAL BUCOV  

 

 

          Având în vedere proiectul de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al 
comunei Bucov  a terenului în suprafață de 1800 mp , T 59 , parcelă 2278 , sat 
Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova am verificat documentele din Biroul agricol , 
cadastru si mediu și am constatat faptul că acest teren în suprafață de 1800 mp  situat 
în tarla 59, parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov,  nu face obiectul Legilor 
fondului funciar. 
         Prin urmare considerăm proiectul de hotărâre legal drept pentru acre îl avizăm 
pentru adoptarea hotărârii. 
 
 
 
 
 
               Șef Birou registru Agricol , cadastru și mediu              Ing. Cadastru 
                         Rob Adriana                                              Neagu Constanța 



 
 

 


