
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANl 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Judeţul Prahova 

în vederea realizării obiectivului de interes public „Extindere reţea distribuţie apă, sat 
Sătucu, sat Tomşani, sat Magula, în comuna Tomşani" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sulb nr. 72 din 02.12.2021, întocmit de Primarul 
comunei Tomşani,judeţul Prahova, 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8248 din 02.12.2021; 
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8249 din 02.12.2021; 
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 279 din 25.11.2021 privind asocierea 

judeţului Prahova cu unele localităţi din judeţ în vederea realizării unor obiective de 
interes public, prin care Comunei Tomşani i s-a alocat suma de 250.000 lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă, sat Sătucu, sat 
Tomşani, sat Magula, comuna Tomşani"; 

În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 89 alin. (8), art 129 alin. (2) litera „d" alin. (7) litera „m", alin. 
(9) litera „a" şi art. 139 alin. (3) litera „f' 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 asocierea Comunei Tomşani cu Judeţul Prahova în vederea realizării 
obiectivului de interes public ,,Extindere reţea distribuţie apă, sat Sătucu, sat Tomşani, sat Magula, 
în comuna Tomşani". 

ART. 2: Comuna Tomşani va participa la asociere cu 10% din suma alocată de Judeţul 
Prahova pentru acest obiectiv. 

ART.3: Se mandatează Primarul comunei Tomşani pentru semnarea contractului de asociere. 
ART.4: Secretarul general al comunei Tomşani va comunica hotărârea instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
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