
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind punerea la dispoziţia proiectului "Execuţie reţele de alimentare cu apă şi 

canalizare în Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu şi Tomşani" 
a terenului pentru extinderea noilor investiţii aferente acestuia 

Văzând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16 din 17.03.2020, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1911 din 17.03.2020, 
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1912 din 17.03.2020, 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 
Apei-Prahova" nr. 20 I din 13.03.2020, înregiatrată la Primăria comunei Tomşani sub nr. 1869 
din 17.01.2020, prin care ne înaintează „Stadiul implementării proiectului CS 1 _POIM şi 
solicitare sprijin pentru finalizarea aplicaţiei de finanţare" transmis de Unitatea de 
Implementare a Proiectului, cu nr. 1609/UIP/419/12.03.2020; 

Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Apei-Prahova"; 

Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Tomşani, judeţul 
Prahova, în care sunt cuprinse străzile pe care se vor executa lucrările de construire/extindere a 
reţelei de apă, 

În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilităţi Publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera „n" şi art. 139 alin. (2) litera „c"din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1 : Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Execuţie reţele de alimentare cu 
apă şi canalizare în Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu şi Tomşani" a terenului pentru 
extinderea noilor investiţii în comuna Tomşani, în cadrul proiectului cu finanţare europeană 
"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova 
în perioada 2014-2020", teren identificat conform Anexei (planuri de situaţie) care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2: Obiectul de investiţii"Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare în 
Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu şi Tomşani" aferent proiectului "Proiect regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova în perioada 2014-
2020", se va construi/extinde în comuna Tomşani pe terenul care se află în domeniul public 
al comunei Tomşani, judeţul Prahova, teren disponibil pentru realizarea obiectivului propus în 
proiect. 



ART. 3: Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova prin Compartimentul urbanism 
din cadrul aparatului de specialitate. 

ART. 4: Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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