ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2011 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și a cofinanțării în vederea aplicării pentru promovarea investiției
„Realizare (primă înființare) sistem de canalizare sat Strejnicu, comuna Tirgsoru Vechi,
județul Prahova”

Avand in vedere:
- expunerea de motive pentru sustinerea proiectului de hotarare a d.lui Dragan Nicolae,
primarul comunei Tirgsoru Vechi si raportul de specialitate intocmit de Compartimentul de
urbanism, inregistrata cu nr. 1373/14.02.2013;
- 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;
-HCL nr. 3/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii in
vederea aplicarii pentru promovarea investitiei “Realizare (primă înființare) sistem de canalizare
sat Strejnicu, comuna Tirgsoru Vechi, județul Prahova” in cadrul proiectului “Controlul Integrat
al Poluarii cu Nutrienti” , Componenta 1-Investitii la nivel de comuna, in zonele vulnerabile la
poluarea cu nitrati ( ZVN);
In conformitate cu:
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
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 modifică Art.2 din H.C.L. nr. 3 /2011 care va avea următorul conţinut:
„Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local Tîrgşoru Vechi pentru
asigurarea cheltuelilor eligibile în cuantum de 524,29 mii lei / 118,87 mii euro, reprezentând un
procent de 5,07% din valoarea totală a investiţiei, conform Anexei 1, necesare implementării
proiectului ”Realizare (Prima înfiinţare) reţea canalizare satul Strejnic, comuna Tîrgsoru Vechi,
judetul Prahova” finanţat din fonduri rambursabile acordate de Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi dezvoltare (BIRD). ”
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Art.2 - Anexa 1 din H.C.L. nr.3 /2011 se înlocuieşte cu Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.3- Primarul comunei Tirgșoru Vechi, județul Prahova, dl Dragan Nicolae, prin
serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4- Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetul Prahova;
- dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Patran Nicolae

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Valeria Seresan

Tirgsoru Vechi, 15.02.2013
Nr.10

Deleted: 3

