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H O T A R A R E 
privind aprobarea participarii Comunei Tirgsoru Vechi , județul Prahova la Programul 

Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal în Comuna  Tirgsoru Vechi, județul Prahova”, a indicatorilor tehnico 
– economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli 

care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de dl. Dragan Nicolae, primarul 

Comunei Tirgsoru Vechi,  din care rezulta necesitatea aprobarii participarii Comunei Tirgsoru 
Vechi, județul Prahova la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de 
investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna  Tirgsoru Vechi, 
județul Prahova”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la 
bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. 
pentru acest obiectiv de investiții, inregistrata sub nr. 2647/10.03.2017; 

Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil privind aprobarea participarii 
Comunei Tirgsoru Vechi, județul Prahova la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 
cu obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna  
Tirgsoru Vechi, județul Prahova”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării 
finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin 
P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții, inregistrat sub nr. 2646/10.03.2017; 

Avizul favorabil al  Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local; 
În baza prevederilor:  
 - art. 44, alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art.7 alin.(1) lit.m) OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.6 alin.(101), art.8 alin.(3)  si art. 11 din Ordinul nr. 1851/2013, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevderilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare,; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu alin.(4) lit. “a” şi 
”d”, art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

hotarare: 
Art.1- Se aprobă participarea Comunei Tirgsoru Vechi  județul PRAHOVA la 

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “ Modernizarea 
sistemului de iluminat public stradal în Comuna  Tirgsoru Vechi, județul Prahova”. 

 
Art.2- Se aprobă indicatorii tehnico – econimici pentru obiectivul de investiții 

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna  Tirgsoru Vechi, județul 
Prahova”, conform devizului general, dupa cum urmeaza : 

-Valoarea totala a investitiei , inclusiv TVA : 665.887,59 lei  : 
  -din care C+ M,  inclusiv TVA :  607.007,83  lei  
  -bugetul de stat, inclusiv TVA, suma de 637.358,22 lei 
  -bugetul local, inclusiv TVA, suma de 28.529,37 lei 
 



 
 
 
Art.3- Se aprobă finanțarea din bugetul local al Comunei Tirgsoru Vechi  a categoriilor 

de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL cu suma de 28.529,37 lei . 
Art.4- Se imputerniceste primarul comunei Tirgsoru Vechi, domnul Dragan Nicolae sa 

duca la indeplinire, prin compartimentele de specialitate, implementarea si derularea proiectului 
privind obiectivul de investitii “ Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna  
Tirgsoru Vechi, județul Prahova” 

Art.5- Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi 
asigurata de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 
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