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Proiect de hotărâre nr. 32/20.05.2020 

privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov a imobilului teren 

T 73 parcela V3004/2 comuna Bucov, județul Prahova 

 

Având în vedere: 
Propunerea comisiei de inventariere pentru introducerea în domeniul privat al 
comunei Bucov a terenului în suprafață de 2392 mp situat în T73, parcela V3004/2 
; 
Referatul biroului registru agricol ,cadastru și mediu nr. 9240/20.05.2020 din care 
reiese faptul că acest teren nu face obiectul legilor funciar; 
Raportul de specialitate  nr 9239 /20.05.2020 întocmit de consilier juridic Badea 
Georgiana Alina al cărui conținut cuprinde faptul că terenul nu este în litigiu; 
Referatul de aprobare al dlui primar Savu Ion  înregistrat sub nr.9243/2020.  
Schita plan de amplasament si delimitare a imobilului –teren în suprafață totală 
2392 mp  situat îm comuna Bucov, Tarla 73, parcela Vie 3004/2 întocmită de 
persoana fizica autorizată de  ANCPI să execute lucrări de cadastru , geodezie și 
cartografie ; 
Legea nr 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare , republicată cu modificările 
și completările ulterioare; 
În temeiul art 109, art 129 alin (2) , lit ”c”, alin (4) lit” f ”  , alin (6) lit ” b” și ”c”  
si art 139 alin (3)  lit ”e”  și ”g”  si art 196 alin 1 lit (a) din Codul Administrativ  
aprobat prin Ordonanța de urgență nr 57/2019. 
 
Consiliul Local al comunei Bucov, adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1. Se aprobă introducerea în domeniul privat al comunei Bucov  a imobilului 
teren  în suprafață măsurată 2392 mp situat în comuna Bucov,parcela V3004/2 , 
Tarla 73 . 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi înaintată în copie Instituției Prefectului județul 
Prahova pentru verificare legalitate și va fi afișată pe site-ul primăriei comunei 
Bucov. 
 
                 Președinte de ședință,                          Contrasemnează, 
              .......................................                  Secretar general al comunei Bucov 
                                                                             Nae Florentina Cristina  
 
                                       Initiat de Primar, 
                                           Savu Ion 
 



 


