ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie
“ Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor
menajere in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova”

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, intrunita in sedinta
ordinara din data de 23.06.2011,
Avand in vedere:
- expunerea de motive pentru sustinerea proiectului de hotarare a dlui Dragan Nicolae,
primarul comunei Tirgsoru Vechi, inregistrata cu nr.3985 din 17.06.2011;
- raportul de specialitate intocmit de inspectorul cu atributii de urbanism ;
- adresa nr.2108 din 22.06.2011 de inaintare a documentatiei privind studiul de
fezabilitate al obiectivului de investitie, intocmit de AQUAPROIECT SA;
- 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;
- avizul comisiei de specialitate nr.3 pentru administratie publica, juridica, de disciplina,
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatii fundamentale ale cetatenilor;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile art.36 alin. 4 lit. d) si e) din Legea Administratiei Publice Locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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, adopta prezenta
hotarare:

Art.1-Se aproba studiul de fezabilitate, pentru investitia “ Platforme de depozitare
si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere in comuna Tirgsoru Vechi,
judetul Prahova”, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Prezenta hotarare va fi comunicata:
- Institutiei Prefectului Judetul Prahova;
- dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova.
- persoanelor interesate, prin grija secretarului comunei Tirgsoru Vechi.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Sandu Ion

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Valeria Seresan
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