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

H O T A R A R E 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici 

aferente obiectivului de investitii “CONSTRUIRE SALA SPORT, TEREN MINIFOTBAL, 
ANEXA, IMPREJMUIRE, ACCESE, PARCARI, UTILITATI – comuna Targsoru Vechi, 

str.Principala, T3, A161,  jud.Prahova”  
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de dl. Dragan Nicolae, primarul 

Comunei Tirgsoru Vechi,  din care rezulta necesitatea si oportunitatea aprobarii Studiului de 
Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investitii 
“CONSTRUIRE SALA SPORT, TEREN MINIFOTBAL, ANEXA, IMPREJMUIRE, 
ACCESE, PARCARI, UTILITATI – comuna Targsoru Vechi, str.Principala, T3, A161,  
jud.Prahova”, inregistrate sub nr. 11118 / 15.10.2015; 

Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investitii 
“CONSTRUIRE SALA SPORT, TEREN MINIFOTBAL, ANEXA, IMPREJMUIRE, 
ACCESE, PARCARI, UTILITATI – comuna Targsoru Vechi, str.Principala, T3, A161,  
jud.Prahova “ inregistrat sub nr. 11117 / 15.10.2015; 

În baza prevederilor:  
a) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
Potrivit prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, a HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit.b şi ale alin.4 lit.d, coroborate cu 
prevederile art. 45 si ale art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
Art.1- Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,, CONSTRUIRE 

SALA SPORT, TEREN MINIFOTBAL, ANEXA, IMPREJMUIRE, ACCESE, 
PARCARI, UTILITATI – comuna Targsoru Vechi, str.Principala, T3, A161,  jud.Prahova 
" şi principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului, conform anexei la prezenta. 

Art.2- Prevederile  prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl Dragan Nicolae, 
primarul comunei Tirgsoru Vechi prin biroul financiar - contabil  din cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi. 

Art.3- Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi 
asigurata de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 

 
                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                  Petre Eugen Gheorghe 
 
 

            CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                    Seresan Valeria 
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