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   HOTARARE 
cu privire la aprobarea  dezmembrării suprafeţei de  1692 m.p.teren   cu numărul 

cadastral 20074 pentru punerea în aplicare a Hotărârii cu privire transmiterea 
fără plată  din patrimoniul privat  al comunei Valea Doftanei  şi din administrarea 

Consiliului Local Valea Doftanei  în proprietatea  Parohiei Teşila 2 cu Hramul  
Sf. Împăraţi Constantin şi Elena  a suprafeţei de 292 m.p teren 

 
 Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,Judeţul Prahova: 
 Avind in vedere expunerea de motive a dlui  ing.Manea I.Ion–primarul 
comunei Valea Doftanei prin care arata  faptul ca trebuie aprobată   
dezmembrarea suprafeţei de  1692 m.p.teren   cu numărul cadastral 20074 
pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr.79/31.10.2012 cu privire transmiterea 
fără plată  din patrimoniul privat  al comunei Valea Doftanei  şi din administrarea 
Consiliului Local Valea Doftanei  în proprietatea  Parohiei Teşila 2 –Valea 
Doftanei, cu Hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena a suprafeţei de 292 m.p 
teren; 

Reţinând prevederile Ordinului Directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară nr.634/2006,cu completările şi modificările ulterioare,ale 
Legii Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare nr.7/1996,republicată; 

In temeiul art.36 alin(1) , alin (2) ,lit.b   din Legea 215/2001, Legea privind 
administratia  publica locala,republicata  
 

  HOTARASTE : 
 
 Art.1. Se aprobă  dezmembrarea suprafeţei de 1692 m.p.teren   cu 
numărul cadastral 20074 pentru punerea în aplicare a Hotărârii cu privire 
transmiterea fără plată  din patrimoniul privat  al comunei Valea Doftanei  şi din 
administrarea Consiliului Local Valea Doftanei  în proprietatea  Parohiei Teşila 2 
Valea Doftanei, cu Hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena a suprafeţei  
de 292 m.p teren. 

Art.2.Dezmembrarea se va face în două loturi,după cum urmează: 
 -Lot.1.S=1400 m.p. cu numarul cadastral 23489 
 -Lot.2.S=292  m.p. cu numarul cadastral 23488 
Art.3.Se aprobă documentaţia cadastrală întocmită de P.F.A.State 

I.Cristian şi recepţionată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova 
sub nr.13168 din04.09.2012,anexă la prezenta 
 Art.4.Primarul comunei Valea Doftanei prin aparatul de specialitate va 
duce la indeplinire prezenta hotarire. 
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