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

H O T A R A R E 
privind inchiriere spatiu catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 

Prahova pentru derularea proiectului 
“Initiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural” 

 
Avand in vedere: 
Expunerea de motive nr. 64611 din 4.07.2014 a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei 

Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, prin care se constata  necesitatea si oportunitatea proiectului 
“Initiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural” de catre Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Prahova ; 

Raportul de specialitate al Birolului financiar contabil inregistrat sub nr. 6462 din 
4.07.2014; 

Hotararea nr. 50/18.07.2013 privind aprobarea inventatrului bunurilor care apartin 
domeniului privat al comunei Tirgsoru Vechi, poz. 184 din anexa ; 

Prevederile art.123 si 124 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, 

In temeiul prevederilor  art.36 alin.(5) lit.a ,  a art.115 alin.(1) lit. b coroborat cu art.45 
alin.(3)  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, 

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

hotarare: 
Art.1- (1) Aproba inchirierea catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 

Munca Prahova, a  unui spatiu din sediul primariei (sala de instruire) in vederea desfasurarii 
proiectului “Initiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural”, proiect desfasurat de 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova,  Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, Consiliul Judetean Dambovita si Asociatia PartNET – 
Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila. 

(2)Durata inchirierii spatiului sus mentionat va fi pe perioada 15.07.2014 – 
30.09.2014, cu posibilitate de prelungire pe perioada sustenabilitatii proiectului, iar pretul 
inchirierii este de 500 lei/luna. Mentionam ca pe perioada sustenabilitatii nu se va incasa chirie. 

Art.4- Imputerniceste primarul comunei Tirgsoru Vechi, sa semneze contractul de 
inchiriere cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova. 

Art.5- Prezenta hotarare va  fi dusa la indeplinire de Biroul Financiar Contabil si adusa 
la cunostinta publica  prin grija secretarului comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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