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

 HOTĂRÂREA NR 17/20.02.2020 

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; 
 
 
                                                
 
 
Președinte de ședință,                                  Contrasemnează, 
  Cojocaru Aurel                                Secretar –general Nae Florentina Cristina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi ”pentru”  
17 consilieri prezenți din cei 17 în funcție  
 
 
 
 


