
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI PUCHENII MARI 

H O TĂRÂR E 

privind schimbul de teren in suprafaţă de 17.000 mp, identificat cu C.F. nr.22661, 
situat parţial în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, T89,P 590/5, 

P 590/2, aflat in domeniul privat al comunei Puchenii Mari, cu terenul în suprafaţă de 
15.000 mp, identificat cu C.F. nr.22822 situat in extravilanul comunei Puchenii Mari, sat 

Puchenii Mari, T 89, P 590/2;590 teren aflat in proprietatea domnului Rotaru Ionuţ
Bogdan si plata de catre acesta a sumei de 6526 euro 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.13286 din 16.12.2022 întocmit de Primarul comunei Puchenii 
Mari la proiectul de hotărâre privind schimbul de teren in suprafaţă de 17.000 mp, 
identificat cu C.F. nr.22661, situat parţial în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii 
Mari, T89,P 590/5, P 590/2, aflat in domeniul privat al comunei Puchenii Mari, cu terenul 
în suprafaţă de 15.000 mp, identificat cu C.F. nr.22822 situat in extravilanul comunei 
Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, T 89, P 590/2;590 teren aflat in proprietatea domnului 
Rotaru Ionuţ-Bogdan si plata de catre acesta a sumei de 6526 euro; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 14/19.03.2008 privind atestarea apartenenţei la 
domeniul privat al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova a unor imobile; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), şi art. 364 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
şi completările ulterioare; 

CONSILiul LOCAL AL COMUNEI PUCHENII MARI 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aprobă schimbul de teren in suprafaţă de 17.000 mp, identificat cu C.F. 
nr.22661, situat parţial în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, T89, 
P 590/5,P 590/2, aflat in domeniul privat al comunei Puchenii Mari, cu terenul în suprafaţă 
de 15.000 mp, identificat cu C.F. nr.22822 situat in extravilanul comunei Puchenii Mari, sat 
Puchenii Mari, T 89, P 590/2;590 teren aflat in proprietatea domnului Rotaru Ionuţ-Bogdan 






















