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

H O T A R A R E 
privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 

“CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 4 SĂLI DE GRUPĂ COMUNA 
TÂRGŞORU VECHI, SAT TÂRGŞORU VECHI, JUDEṬUL PRAHOVA” 

 
   Avand in vedere: 

-   Referatul de aprobare si proiectul de hotarare initiat de dl. Dragan Nicolae, primarul 
Comunei Targsoru Vechi,  din care rezulta necesitatea si oportunitatea aprobarii indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia “ CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 4 SĂLI DE 
GRUPĂ COMUNA TÂRGŞORU VECHI, SAT TÂRGŞORU VECHI, JUDEṬUL PRAHOVA”, 
inregistrat cu nr. 4220/12.03.2021; 

-  Raportul de specialitate al Serviciul financiar-contabil privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia “ CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 4 
SĂLI DE GRUPĂ COMUNA TÂRGŞORU VECHI, SAT TÂRGŞORU VECHI, JUDEṬUL 
PRAHOVA”, inregistrat sub nr . 4218/12.03.2021.; 

 În conformitate cu prevederile:  
- art.291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
- Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din OUG nr. 114/2018 privind 
instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea 
si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d) coroborat cu alin. (4) lit. d) și alin. 
(7) lit.a), precum si art. 139 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  hotarare: 
 

Art.1. Se aprobă investitia precum și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  
“CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 4 SĂLI DE GRUPĂ COMUNA 
TÂRGŞORU VECHI, SAT TÂRGŞORU VECHI, JUDEṬUL PRAHOVA”, a cărei valoare totală 
este de 2.920.026,63 lei cu TVA (din care 2.467.102,42 cu TVA fonduri MEN si 452.924,21 cu TVA 
fonduri locale), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. Prevederile  prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl Dragan Nicolae, primarul 
comunei Targsoru Vechi prin Serviciul financiar - contabil  din cadrul  aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Targsoru Vechi. 
           Art.3. Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi asigurata de  
catre secretarul  general al comunei Targsoru Vechi. 

 
        

      PREȘEDINTE DE SEDINTA, 
  Consilier local, 

     ALEXE GEORGE                                                    
                                                                                            CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                  Secretar general, 
                                                                                          Frusinoiu Maria Sȋnziana 
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