
 
      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  indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie“ Construirea unei crese in comuna Tirgsoru Vechi, 
judetul Prahova” 

 
       Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, intrunita in sedinta 
ordinara din data de 2.06.2011, 
      Avand in vedere: 
 - expunerea de  motive pentru sustinerea proiectului de hotarare a dlui Dragan Nicolae, 
primarul comunei Tirgsoru Vechi, inregistrata cu nr.3579 din 31.05.2011; 
-  raportul de specialitate intocmit de inspectorul cu atributii  de urbanism ; 
-  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; 
- avizul comisiei de specialitate nr.3 pentru administratie publica, juridica, de disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si  libertatii fundamentale ale cetatenilor; 
-  prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-    prevederile Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor; 
-    prevederile Ordinului 117/N/1997 Normativ pentru proiectarea creselor; 
   Prevederile art.36 alin. 4 lit. d) si e) din Legea Administratiei Publice Locale 
nr.215/2001, 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 
 
          Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, hotaraste: 
  
         Art.1-Se aproba indicatorii tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru 
investitia “ Infiintarea unei crese in  comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova”, conform 
anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art.2- Se aproba  devizul general al investitiei “ Infiintarea unei crese  comuna 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova”, conform anexei nr.2 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
         Art.3- Primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, dl Dragan Nicolae care 
este reprezentantul legal al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, este desemnat 
responsabil de proiect, sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea, pana la 
momentul semnarii contractului, va duce la indeplinire prevederile art.1 din prezenta 
hotarare, respectand prevederile legale privind achizitiile publice si se angajeaza sa 
incheie, in termenul prevazut, contractul pentru finantare nerambursabila. 
      Art.4- Prezenta hotarare se comunica: 



              - Institutiei Prefectului Judetul Prahova; 
              - dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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