ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
===============
privind aprobarea preluarii in administrare de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului a obiectivului “ Infiintarea unei crese in comuna Tirgsoru
Vechi, judetul Prahova”, si a terenului aferent constructiei , din domeniul public al
unitatii administrativ teritoriale, pe perioada realizarii proiectului prin Programul
National de Dezvoltare a Infrastructurii

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, intrunit in
sedinta de consiliu local in data de 2.06.2011,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,
inregistrat cu nr.3574 din 31.05.2011, precum si referatul inspectorului cu atributii in
urbanism ;
Legea nr.273/2006 privind finante publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;
Ordinul nr.117/N/1997 Normativ pentru proiectarea creselor;
Studiul de fezabilitate al investitiei “ Infiintarea unei crese in comuna Tirgsoru
Vechi, judetul Prahova”;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tirgsoru Vechi,
judetul Prahova;
In temeiul art.36 alin.2 lit.b) alin.4 lit.d) , art.45 alin.2 lit.e) precum si ale art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1 (1) Se aproba preluarea in administrare de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului a terenului in suprafata de 1557,00 m.p. aferent realizarii
obiectivului de investitie “ Infiintarea unei crese in comuna Tirgsoru Vechi, judetul
Prahova”, situat in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, judetul Prahova, , care
apartine domeniului public al comunei Tirgsoru Vechi, pe perioada realizarii obiectivului
de investitie, in cadrul proiectului prioritar al Programului National de Dezvoltare a
Infrastructurii (PNDI).
(2) Obiectivul de investitie si terenul aferent acestuia, indentificat la alin.(1)
sunt libere de orice sarcini si nu se afla in litigiu.

Art.2- Predarea-primirea se face pe baza de Protocol incheiat intre beneficiar
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi si Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului.
Art.3- Se delega primarul comunei Tirgsoru Vechi, dl Dragan Nicolae sa
semneze Protocolul de predare primire al obiectivului de investitie si terenul aferent
nominalizate la art.1, si care trec astfel in administrarea M.D.R.T. pe durata realizarii
obiectivului de investitie in cadrul protocolului prioritar al Programului National de
Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI).
Art.4- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre autoritatea
executiva a comunei, prin compartimentele aparatului de specialitate al primarului.
Art.5- Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului comunei Tirgsoru Vechi,
compartimentului de specialitate al Consiliului judetean Prahova, Institutiei Prefectului
judetului Prahova, precum si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului,
constituindu-se parte integranta din documentatiua necesara care sta la baza solicitarii de
realizare a investitiilor din cadrul proiectului prioritar al Programului National de
Dezvoltare a Infrastructurii ( PNDI).

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gheorghe Vasile

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Valeria Seresan
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