
R O M A N I A
JUDETUL PRAHOVA

COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

H O  T A R A R E
privind aprobarea efectuarii investitiei si incheierii contractului de cofinantare extindere a

sistemului de distributie gaze in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova

Avand in vedere:
Lista obiectivelor de investitie pe anul 2017 cu finantare partiala sau integrala de la

bugetul local al comunei Tirgsoru Vechi;
Raportul de specialitate al sefului serviciului financiar contabil inregistrat cu nr.

13331/24.11.2017;
Expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de dl. Dragan Nicolae, primarul

comunei Tirgsoru Vechi, inregistrate cu nr. 13332/24.11.2017;
Avand in vedere prevederile Legii nr.123/2012 –Legea energiei electrice si a gazelor

naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006, art.44, alin.1, privind finantele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In  temeiul prevederilor art.45 alin.1, ale art.36 alin.1, alin 2 lit. b), c) si d) si ale art. 6 lit.

a) 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- Se aproba efectuarea investitiei si incheierea contractului de cofinantare
privind cedarea in folosinta Distrigaz Sud Retele a investitiei (anexa la prezenta), pentru
acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de
distributie gaze, in comuna Tirgsoru Vechi, dupa cum urmeaza:

- str. Venus satul Strejnicu, lucrarea se va face prin cofinantare, valoare totala estimata
fiind de 32.304,93 lei cu TVA, din care investitia suportata de solicitant avand o valoare de
31.658,76 lei cu TVA;

- str. Saturn satul Strejnicu, lucrarea se va face prin cofinantare, valoare totala estimata
fiind de 36.409,24 lei cu TVA, din care investitia suportata de solicitant avand o valoare de
35.680,96 lei cu TVA.

Art.2 - Se imputerniceste d-l Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi sa
reprezinte consiliul local in relatiile cu SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA si sa semneze
contractul de cofinantare.

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari  se insarcineaza dl
Dragan Nicolae, primar, iar cu asigurarea publicitatii si comunicarii persoanelor interesate,  se
insarcineaza secretarul comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PETRE EUGEN GHEORGHE
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