
 
 
 ROMANIA        NR   …..   /09.12.2021 

 JUDETUL PRAHOVA 

 CONSILIUL  LOCAL COMUNA TÂRGȘORU VECHI 

                     

 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea participării la „ Programului privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul 

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRESTRUCTURII DE 

ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA TARGSORU VECHI, JUD. PRAHOVA” 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. _____/_______ la proiectul de hotărâre privind aprobarea participarii la 

„Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” ; 

- Raportul nr. 18538/09.12.2021 al aparatului de specialitate al primarului UAT comuna 

TÂRGȘORU VECHI; 

-Prevederile Ordinului 1866 al Ministrului Mediului  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

„Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”; 

-H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

 

 

PRIMARUL COMUNEI  TÂRGȘORU VECHI, JUDEȚUL PRAHOVA 

PROPUNE: 

Art.1. Aprobarea implementării proiectului „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 

INFRESTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA TARGSORU VECHI, JUD. 

PRAHOVA” denumit în continuare Proiect; 

Art.2. Aprobarea cheltuielilor aferente Proiectului ce se prevăd în bugetul local pentru 

perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația Fondului pentru 

Mediu; 

Art.3. Reprezentantului legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul 

DRĂGAN NICOLAE, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite; 

Art.4. Aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie in cuantum de 2.140.385,15 lei cu 

TVA; 

Art.5. Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii 

aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului în valoare de 214.773,58 lei cu TVA; 

Art.6. Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului în valoare de 147.611,57 lei cu TVA; 



Art.7. Aprobarea documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru 

proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRESTRUCTURII DE ILUMINAT 

PUBLIC IN COMUNA TARGSORU VECHI, JUD. PRAHOVA” 

Art.8. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

TÂRGȘORU VECHI, domnul DRĂGAN NICOLAE. 

 

Comuna  TÂRGȘORU VECHI -  Decembrie 2021 

 

INIŢIATOR 

Primarul comunei 

DRĂGAN NICOLAE 

Avizat pentru legalitate 

Secretar general UAT 

DRAGULIN GEORGIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


