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   H O T Ă R A R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de 

investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna 
Ariceștii Rahtivani – județul Prahova” 

 

Vazand :     

- Referatul de aprobare nr. 5848 din 19.01.2021 întocmit de  primarul comunei 

Aricestii Rahtivani, prin care se propune   si se fundamenteaza adoptarea unei hotarari 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie : ”Amenajare 

zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul 

Prahova” 

- Raportul de specialitate nr.7621 din 16.02.2021 întocmit de Serviciul Budget 

Finanțe și Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 

- Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 

- Principalii   indicatori   tehnico-economici aferenti investitiei “Amenajare zona 

multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”, 

intocmiti de S.C. EU2020SOLUTIONS S.R.L.;  

 în conformitate cu :  

 - prevederile HG.nr.907/2016 , privind etapele de elaborare si continutul -cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice ; 

 - dispozitiile art.41 si art. 44 alin.(1 )din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 - dispozitiile art.129 alin.(4) lit.d) din O.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 În temeiul art.139 alin.(3) lit.a)  si al art 196 , alin.(1) lit a ) din OUG.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

   
 



 
 
 

Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E  : 
 Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici  actualizați la obiectivul de investitie 

“Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – 

județul Prahova”,  conform Anexele 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Comunicarea prezentei hotărâri autoritatilor , institutiilor si persoanelor 

interesate va fi asigurata de catre secretarul general al comunei . 
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