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H O T A R A R E 
============== 

 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiat in afara bugetului 
local, pentru obiectivul de investitie” Noi capacitati de producere a energiei termice 

prin  valorificarea resurselor de energie regenerabila pentru Scoala Generala 
Tirgsoru Vechi si Scoala Generala Strejnicu, comuna Tirgsoru Vechi 

 
 
 

        Avand in vedere: 
        Expunerea de motive inregistrata cu nr. 772 din 9.02.2011 al dlui Dragan Nicolae, 
primarul comunei Tirgsoru Vechi,din care rezulta necesitatea aprobarii bugetului  de 
venituri si cheltuieli evidentiat in afara bugetului local pentru finantarea obiectivului de 
investitie “ Noi capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de 
energie regenerabila pentru Scoala Generala Tirgsoru Vechi si Scoala Generala 
Strejnicu”; 
       Raportul de specialitate al biroului financiar contabil inregistrat cu acelasi numar; 
      Legea nr.273/29.06.2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
      Legea nr.286/28.12.2010 pentru probarea bugetului de stat pentru anul 2011  
      Avizul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si 
amenajarea teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si 
comert; 
       In temeiul prevederilor art.36 alin(.4)  din Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
      Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
 
 
        Art.1- Aproba bugetul local de venituri si cheltuieli evidentiat in afara bugetului 
local, pentru finantarea obiectivului de investitie” Noi capacitati de producere a energiei 
termice prin valorificarea resurselor de energie regenerabila pentru Scoala Generala 
Tirgsoru Vechi si Scoala Generala  Strejnicu, comuna Tirgsoru Vechi”, conform anexei 
la prezenta. 



        Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza biroul 
financiar contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica  se insarcineaza secretarul 
comunei Tirgsoru Vechi. 
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