
 
 
           ROMÂNIA          
   JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA  TIRGSORU VECHI 
    CONSILIUL LOCAL 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea instrumentarii studiului de fezabilitate pentru proiectul  
„ Centru local de informare turistica in Comuna    Tirgsoru Vechi  si proximitati: 

Dezvoltare si marketing turistic 
 

   Consiliul Local al comunei    Tirgsoru Vechi  , judetul Prahova,  intrunit in sedinta ordinara, la 
data de  16.08.2011,. 

In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si  completarile ulterioare, 

Avand in vedere 
- Ghidul solicitantului pentru Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice " se incadreaza in 

Axa III - „lmbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale" ce are ca 
obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului 
de locuri de munca si.a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural; 

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii 
devizului general a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii  si 
lucrari de interventii; 

Luand act de referatul de aprobare al primarului comunei Tirgsoru Vechi , judetul Prahova   , in 
calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr.5359 din 16.08.2011, de raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si de raportul comisiei de specialitate al Consiliului 
Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova ; 

Tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 

Avizul secretarului comunei    Tirgsoru Vechi, judetul Prahova ; 
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum si 

pe cele ale art.126 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
Consiliul local al comunei  Tirgsoru Vechi,    adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1.  Se aproba instrumentarea studiului de fezabilitate al proiectului . „Centru local de informare 
turistica in comuna    Tirgsoru Vechi, judetul Prahova si proximitati ; Dezvoltare si marketing 
turistic”, 



Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei  Tirgsoru 
Vechi, judetul Prahova, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de 
realizare ale proiectului propus. 
Art. 3.  Hotărârea se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Prahova. 
- Afisare pe site-ul Primariei comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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