
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI 
PUCHENII MARI 

 
P R O I E C T  D E  H  O T Ă R Â R E  

10/21.02.2023 
 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari 
în domeniul public al Județului Prahova 

CONSILIUL LOCAL al comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova; 
 având în vedere : 
- Raportul de specialitate al compartimentului; 
-Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
-Hotărârea nr 180/26.07.2022 a Consiliului Județean Prahova privind solicitarea 
trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al 
Județului Prahova; 
prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), coroborate cu art.139 și art.294 alin.(3) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul 
public al Judeţului Prahova, a imobilului, având datele de identificare prevăzute în 
anexa la prezenta hotărâre și se declară din bun de interes public local în bun de 
interes public judeţean. 
Art.2. Predarea – primirea bunului imobil care face obiectul prezentei hotarari se va 
realiza pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre partile interesate, în 
termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art. 3. Anexa face parte integranta din aceasta hotarare. 
Art. 4. Cu ducere la ȋndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul Comunei 
Puchenii Mari. 
Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului 
Primariei Puchenii Mari. 

 
INITIATOR, 
PRIMAR, 

 
Negoi Constantin 



ANEXĂ 
La Hotărârea Consiliului local al comunei Puchenii Mari nr. 10 din data de 

27.02.2023 
privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii 

Mari, în domeniul public al Județului Prahova 
Datele de identificare a bunului imobil care va trece din domeniul public 

al Comunei Puchenii Mari, în domeniul public al Județului Prahova 
 
 

Nr. 
crt 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana 
juridica de 
la care se 
transmite 
imobilul 

Persoana 
juridica  la 

care se 
transmite 
imobilul 

Caracteristicile tehnice ale 
imobilului 

0 1 2 3 4 
1 Judetul Prahova, 

localitatea 
Miroslavesti, 
Comuna Puchenii 
Mari, Tarla 2, 
Parcela 108 

Comuna 
Puchenii 
Mari 

Judetul 
Prahova 

C1-Pavilion principal 
Suprafata construita la sol-
771 mp 
C2-Bloc alimentar 
Suprafata construita la sol-
161 mp 
C3-Pavilion 
Suprafata construita la sol-
234 mp 
Teren aferent – 19891mp 
Carte funciara nr.24130 
Puchenii Mari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


