
   R O M ÂN I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL LOCAL  

              HOTĂRÂREA NR. 46 din 28 AUGUST  2020 

               privind asocierea comunei Bucov  cu Județul Prahova  

     în vederea realizării obiectivului de investiții ”Proiectare și execuție modernizare , 

 strada  Decebal și  strada Vlad Tepes sat Pleașa , comuna Bucov 

 

 

Având în vedere: 

 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr 110 din 10 august 2020 privind asocierea județului 

Prahova cu localități din județ , precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe 

anul 2020 în vederea realizării  unor obiective de interes public ; 

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar contabil nr 12896/2020 precum și 

referatul de aprobare al domnului primar Savu Ion ; 

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 

196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUCOV, 

HOTĂRĂȘTE:  

 

Art.1. –Se aprobă asocierea comunei Bucov prin Consiliul Local Bucov  și  Județul Prahova, 

prin Consiliul Județean Prahova  în vederea realizării obiectivului de investiții ”Proiectare și 

execuție modernizare , strada Decebal și  strada Vlad Tepeș sat Pleașa , comuna Bucov ” . 

 

Art.2.– Se aprobă contribuția comunei Bucov de cofinanțare în procent de 10% din suma alocata 

de Județul Prahova pentru obiectivul menționat la art. 1, respectiv 24.000 lei. 

Art.3.– Se mandatează Primarul comunei Bucov sau Viceprimarul  pentru semnarea contractului  

de asociere in numele comunei Bucov, judetul Prahova. 

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  biroul financiar contabil iar 

aceasta va fi transmisă Consiliului Județean prahova, Instituției Prefectului, primarului comunei  

Bucov. 

                  

                 Președinte de ședință,                                                 Contrasemnează, 

                  Nicolescu Nicolae                                             Secretar general al comunei Bucov 

                                                                                                  Nae Florentina Cristina  



  

  
 


