
         R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA               
      COMUNA TIRGSORU VECHI       
         CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici 
aferente obiectivului de investitii “Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna  

Tirgsoru Vechi, satele Tirgsoru Vechi, Stancesti si Zahanaua, judetul Prahova”  
 
 

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

Comunei Tirgsoru Vechi,  din care rezulta necesitatea si oportunitatea aprobarii Studiului de 
Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investitii 
“Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna  Tirgsoru Vechi, satele 
Tirgsoru Vechi, Stancesti si Zahanaua, judetul Prahova”, inregistrate sub nr. 
2242/24.02.2016; 

Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investitii 
“Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna  Tirgsoru Vechi, satele 
Tirgsoru Vechi, Stancesti si Zahanaua, judetul Prahova” inregistrat sub nr. 
2241/24.02.2016; 

În baza prevederilor:  
a) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
b) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală,  
c) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări; 

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 Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,, Infiintare retea 
de canalizare si statie de epurare in comuna  Tirgsoru Vechi, satele Tirgsoru Vechi, 
Stancesti si Zahanaua, judetul Prahova" şi principalii indicatori tehnico-economici ai 
proiectului, conform Anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2- Prevederile  prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl Dragan Nicolae, 
primarul comunei Tirgsoru Vechi prin biroul financiar - contabil  din cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi. 

Art.3- Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi 
asigurata de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 
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