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H O T A R A R E 
privind implementarea proiectului : Centru social pentru persoane varstnice in 

 comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,  

din care rezulta necesitatea implementarii proiectului : Centru social pentru persoane 
varstnice in comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, inregistrata sub nr. 
7920/11.07.2017; 

Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil privind implementarea 
proiectului : Centru social pentru persoane varstnice in comuna Targsoru Vechi, judetul 
Prahova, inregistrat sub nr. 7922/11.07.2017; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
- art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) si art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convențt; 
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
-art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 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 aprobă implementarea proiectului Centru social pentru persoane 
varstnice in comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova, denumit în continuare Proiectul. 

Centru social pentru persoane varstnice in comuna Targsoru Vechi, judetul 
Prahova, cuprinde trei structuri de serviciisociale: centru de zi, unitate si cantina sociala. 

 
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 

de realizare a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul Operational Regional, 
potrivit legii. 

 
Art. 3. - Autoritătile administraiei publice locale se obligă să asigure veniturile 

necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

 
 Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 

dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 
 



Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl Dragan 
Nicolae- primarul Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova.  

 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Targsoru vechi, judetul Prahova, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Targsoru 
Vechi si prefectului judetului Prahova si se aduce la cunostiintă publică prin afisarea la 
sediul primăriei, precum si pe pagina de internet comunatirgsoruvechi.ro 
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