
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL LOCAL BUCOV 

  

 HOTĂRÂREA NR.19/31.03.2021 

privind aprobarea acordului între comuna Bucov și Unitatea Administrativ 

Teritorială Județul Prahova  în vederea realizării documentațiilor tehnico – 

economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele 

localități din Județul Prahova” 

Având în vedere:  

• Referatul de aprobare nr.8140/25.03.2021 al Primarului comunei Bucov, domnul 

Savu Ion  şi Raportul comun nr. 6290/17.03.2021 al Compartimentului Urbanism și 

amenajarea teritoriului privind încheierea unui parteneriat între comuna Bucov și 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova  în vederea realizării  

documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție 

gaze naturale în unele comune din Județul Prahova”.  

• În temeiul prevederilor art.1, alin. (2), lit.f¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice;  

• În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale;  

• În temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit d)  ”aproba, la propunerea primarului, 

documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in 

conditiile legii”, precum și ale art 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 
Consiliul Local Bucov, Județul Prahova, adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. Se aprobă Acordul între comuna Bucov și Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Prahova  în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele comune din Județul 

Prahova”.  

Art.2. Se aprobă modelul de Acord, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.  

  

Art.3. Suma cu care va participa comuna Bucov la finanțarea investiției prevăzute la 

art. 1 va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Local.  



Art.4. Se mandatează domnul Savu Ion , Primarul comunei Bucov, să semneze orice 

document necesar realizării acordului în numele Unităţii Administrativ-Teritoriale 

comuna Bucov , jud.Prahova.  

Art.5. Secretarul  general al comunei Bucov va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate.             

                                                  Președinte de ședință, 

                                                    Nicolescu Nicolae                     Contrasemnează,  

                                                                                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                              Nae Florentina Cristina  
 

 


