
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA           
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Târgşoru Vechi, în vederea realizării 
documentațiilor tehnico – economice pentru investiția  

„Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova” 
 
 
 
 

Având în vedere: 
 
• Referatul de aprobare nr. 5848/05.04.2021 al primarul comunei Targsoru Vechi, domnul Dragan 
Nicolae şi Raportul de specialitate nr. 5847/05.04.2021 al Secrertarului comunei Targsoru Vechi 
privind încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Târgşoru Vechi, în vederea realizării documentațiilor tehnico – 
economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele comune din Județul 
Prahova”. 
• HCJ nr. 43/18.03.2021 privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Prahova și unele Unitati Administrativ Teritoriale din judetul Prahova, în vederea realizării 
documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în 
unele localități din Județul Prahova” 
•  În temeiul prevederilor art.1, alin. (2), lit.f¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilități publice; 
•  În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
•  În temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
• Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean Prahova; 
•  În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), lit.b), lit. d) și lit. e), art. 129, alin. (7), lit. n) și alin. (9) 
lit.c), art. 89 alin. (8), precum și ale art 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
 

Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 
 

 
Art.1. Se aprobă Acordul între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Târgşoru Vechi, în vederea realizării documentațiilor tehnico – 
economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele comune din Județul 
Prahova”. 

 
Art.2. Se aprobă modelul de Acord, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Suma cu care va participa Județul Prahova la finanțarea investiției prevăzute la art. 1 va 

fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Județean. 
 



Art.5. Se mandatează domnul Dragan Nicolae, Primarul comunei Targsoru Vechi, judetul 
Prahova, să semneze orice document necesar realizării acordului în numele Unităţii Administrativ-
Teritoriale Comuna Târgşoru Vechi, Judeţul Prahova. 

 
Art.6. Cu aducerea la cunostinta publica si in ceea ce priveste comunicarea persoanelor 

interesate, se deleaga secretarul general al comunei Targsoru Vechi. 
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