
 
            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 prefezabilitate  si indicatorii tehnico-economici  
pentru  obiectivul de investitie  “ Platforme de depozitare si gospodarire  a gunoiului 

de grajd si a deseurilor menajere”, in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 
 
     Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, intrunit in sedinta 
extraordinara din data de 25.05.2011; 
 
 
     Expunerea de motive a dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,  
inregistrata cu nr.3385 din 24.05.2011; 
    Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tirgsoru Vechi  prin care se propune 
aprobarea Studiului de prefezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii “ Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd  si a 
deseurilor menajere” in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova; 
     Raportul compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tirgsoru Vechi, inregistrat cu nr. 3385 din 24.05.2011; 
     Avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea 
teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert; 
     Hotararea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea continutului – cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitie si lucrari de 
interventii; 
     art. 36 alin.2 lit.b) si alin.4 lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare, 
     In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
                                                H O T A R A S T E: 
           
 
      Art.1-  Se aproba Studiul de prefezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii “ Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a 
deseurilor menajere” in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova,  conform anexei care 
face parte integranta din  prezenta hotarare. 



     Art.2- Cu  ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Primarul 
comunei Tirgsoru Vechi iar cu  aducerea la cunostinta publica se insarcineaza secretarul 
comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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