
 
             R O M A N I A 
       JUDETUL  PRAHOVA 
    COMUNA TIRGSORU VECHI 
        CONSILIUL  LOCAL 
 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea preluarii dreptului de administrare de la Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului a obiectivului  “Modernizare drumuri DL 231 si DL 233 de 

interes local in comuna Tirgsoru Vechi, in lungime de 1,5 km” de catre Comuna 
Tirgsoru Vechi 

 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, 

inregistrata cu nr.5702 din 2.07.2013, precum si  referatul de specialitate al 
Compartimentului de urbanism inregistrat cu nr.5703 din 2.07.2013; 

Protocolul cu nr. 754/5.05.2012 incheiat intre Consiliul Local al comunei Tirgsoru 
vechi in calitate de predator si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului – D.P.N.D.I in 
calitate de primitor; 

In conformitate cu : 
Ordonanta de Urgenta nr.105/2010 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare a Infrastructurii; 
Ordonanta de Urgenta nr.14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu 

privirela PNDI; 
Art.1 alin.1, 2, 39 lit,.a si b, art.2 alin.1,3,4 si 5 art.3 , art.11 alin.1 lit.a si art.12 din 

Hotararea de Guvern nr.251/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru derularea 
proiectelor prioritare din cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat 
prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.105/2010, realizate  de catre Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului; 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tirgsoru Vechi, 
judetul Prahova; 

In temeiul art.36 alin.2 lit.b alin.4 lit.d art.45 alin.2 lit.e precum si ale art.115 alin.1 
lit.b 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 (1) Se aproba preluarea dreptului de administrare de la Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului de catre Comuna Tirgsoru Vechi a amplasamentelor/ 
terenurilor aferente realizarii obiectivului “Modernizare drumuri DL 231 si DL 233 de 
interes local in comuna Tirgsoru Vechi, in lungime de 1,5 km”,  terenuri care apartin 
domeniului public al comunei Tirgsoru Vechi,. 
               (2) Obiectivul de investitie si terenurile aferente acestuia, indentificate la alin.(1), 
sunt libere de orice sarcini si nu se afla in litigiu. 
            Art.2- Predarea-primirea se face pe baza de Protocol incheiat intre Comuna Tirgsoru 
Vechi si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. 
            Art.3- Se delega primarului comunei Tirgsoru Vechi, dl Dragan Nicolae sa semneze 
Protocolul de predare primire al obiectivului de investitii si terenurile aferente nominalizate 



la art.1, si care trec astfel din administrarea M.D.R.T. in administrarea Comunei Tirgsoru 
Vechi. 
            Art.4- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre autoritatea 
executiva a comunei, prin compartimentele aparatului de specialitate al primarului. 
            Art.5- Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului comunei Tirgsoru Vechi, 
compartimentului de specialitate al Consiliului judetean Prahova, Institutiei Prefectului 
judetului Prahova, precum si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, constituindu-
se parte integranta din documentatiua necesara care sta la baza solicitarii de realizare a 
investitiilor din cadrul proiectului prioritar al Programului National de Dezvoltare a 
Infrastructurii ( PNDI). 
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