
          R O M A N I A -Proiect- 

     JUDETUL  PRAHOVA       

  COMUNA TÂRGŞORU VECHI 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T A R A R E 

privind asocierea Comunei Târgşoru Vechi cu Judetul Prahova, in vederea  

 realizarii obiectivului de interes public 

“ Modernizare drumuri de interes local aferente drumurilor comunale - strada Gloriei 

si strada Rozelor, Sat Târgşoru Vechi” 

 

Avand in vedere: 

Referat de aprobare a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi, 

judetul Prahova, inregistrata cu nr. 10137 din 12.08.2020; 

Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil din cadrul primariei, 

inregistrat sub nr. 10136 din 12.08.2020; 

Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 110/10.08.2020 privind asocierea 

Judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului 

Prahova pe anul 2020 in vederea realizarii unor obiective de interes public; 

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1) si art.196 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   

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

hotarare: 

        

 Art.1- Se aproba asocierea Comunei Targsoru Vechi cu Judetul Prahova, in vederea  

realizarii obiectivului de interes public “ Modernizare drumuri de interes local aferente 

drumurilor comunale - strada Gloriei si strada Rozelor, Sat Târgşoru Vechi” 

Art.2- Contributia Comunei Tirgsoru Vechi este de 10% din valoarea de 234.000 lei 

alocata de Consiliul Judetean Prahova pentru realizarea obiectivului mentionat la art. 1, 

respectiv 23.400 lei. 

Art.3- Imputerniceste pe d-l  Dragan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi, 

judetul Prahova, pentru semnarea tuturor documentelor necesare realizarii parteneriatului 

mentionat  la art.1. 

Art.4- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza primarul 

comunei Tirgsoru Vechi, iar cu aducerea la cunostinta publica si a celor interesati, secretarul  

general  comunei Tirgsoru Vechi. 

 

 

                        INITIATOR , 

                            Primar 

                       Dragan Nicolae  
  

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         Secretar general, 

                                                                                      Frusinoiu Maria Sȋnziana 
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