
         R O M A N I A 

         JUDETUL  PRAHOVA                    -Proiect- 

      COMUNA TARGSORU VECHI 

         CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

H O T A R A R E 
privind  implementarea proiectului  

„Constientizarea publicului privind gestionarea deseurilor” 

 

 

 

Avand in vedere: 

Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrata cu nr. ...........................  

Raportul de specialitate al secretarului comunei privind  implementarea proiectului 

„Constientizarea publicului privind gestionarea deseurilor”, inregistrat cu nr. ................................; 

In baza prevederilor: 

- art. 120 si art. 121 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata; 

- art. 8 si art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/19971; 

- art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii: 

- art. 20 si art. 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica  

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se mentioneaza urmatoarele avize, prevazute de lege .............................................................................. 

In  temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. b) si d), ale art.45 alin.(1) si celor 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 Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  hotarare: 

 

Art.1 – Se aproba implementarea proiectului „Constientizarea publicului privind gestionarea 

deseurilor”, denumit in continuare Proiectul. 

 

Art.2 - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a 

investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala – P.N.D.R., 

potrivit legii. 

 

Art. 3 - Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii 

ultimei plati in cadrul Proiectului. 

 

Art. 4 – Numarul locuitorilor si operatorilor economici deserviti de Proiect, dupa caz, precum 

si caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

Art. 5 – Reprezentatntul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa 

calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

 

Art. 6 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza dl Dragan Nicolae – 

in calitate de Primar al comunei Targsoru Vechi. 

 



Art. 7 – Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Targsoru Vechi, 

in termenul prevazut de lege, primarului comunei Targsoru Vechi si prefectului judetului Prahova si se 

aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei precum si pe pagina de internet 

http://www.comunatirgsoruvechi.ro/  

 

 

               INITIATOR, 

                   PRIMAR, 

                  Dragan Nicolae 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Petre Simona Anne Marie 

Tirgsoru Vechi, .......05.2019 

Nr.............. 
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