
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

 COMUNA VALEA DOFTANEI 
PRIMAR 

     

DISPOZIŢIE 
 

cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in  
sedinta ordinară pe data de  6 martie 2013 

 
 Primarul comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 

Având in vedere prevederile art.39, al.1, din Legea nr.215/2001, 
republicata; 

În temeiul art.68, al.1 din Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei 
Publice Locale, republicată, 

 
     DISPUN: 
 
             Art.1. Se convoacă în şedinţă publica ordinară  miercur 06.03.2013,  
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei. 
            Şedinţa va avea loc în sala de consiliu din  sediul Primariei Valea 
Doftanei, la ora 17,00 si va avea următorul proiect al ordinii de zi: 
 
1.Proiect de hotărâre cu privire însuşirea Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern; 
 
2.Proiect de hotărâre cu privire la  la acordarea unui ajutor în sumă 
neimpozabilă de 150 lei salariatelor din  Aparatul de specialitate al Primarului 
comunei  Valea Doftanei  şi  din  serviciile publice înfiinţate şi organizate în 
subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  cu ocazia zilei de 8 Martie 
pentru anul 2013; 
 
3.Proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat , pentru anul şcolar 2013-2014 la nivelul  comunei Valea 
Doftanei; 
 
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni sau de  
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor 
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat  pentru anul 2013; 
 
5. Proiect de hotărâre cu privire la la prelungirea  contractului de închiriere 
nr. 1770 din 03.06.2003 încheiat cu   Compania nationala “Poşta 
Română”pentru spaţiul din incinta Primariei comunei Valea Doftanei,satul 
Traisteni şi stabilirea cuantumului chiriei lunare/m.p.; 
 
6. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Comunei Valea Doftanei  cu 
Uniunea Artiştilor Plastici - Filiala Ploieşti  în vederea realizării proiectului 
cultural “Tabăra internaţională de creaţie plastică Valea Doftanei,Judeţul 
Prahova -2013”; 



 
7. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea efectuarii lucrarilor de înscriere 
in cartea funciara a localitatii comunei Valea Doftanei a bunurilor din 
patrimoniul public si privat al comunei Valea Doftanei; 
  
8. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea  contractului de închiriere  nr. 
1/rcc/31.05.2011 încheiat între Consiliul Local  Valea Doftanei şi Ungureanu 
Sorin Alexandru  pentru spaţiul destinat cabinetului stomatologic din cadrul 
dispensarului uman Teşila şi  încheierea unui nou contract de închiriere cu 
Cabinetul Medical Individual Stomatologic dr.Ungureanu Sorin –Alexandru; 
 
9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea destinaţiei în suprafaţă de 10.000 
m.p. situat în tarlaua 34,parcela Pd 328/1 si 328/2 ca zonă specială pentru 
activităţile de picnic ; 
 
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de parteneriat dintre 
comuna Valea Doftanei si comuna Brebu in scopul  gestionarii in conditii 
avantajoase pentru fiecare parte, a pasunii alpine Baiul Mare proprietatea 
comunei Valea Doftanei,in suprafata de 230 ha.; 
 
11. Proiect de hotărâre cu privire la comasarea suprafeţei cu care comuna 
Valea Doftanei s-a asociat cu SC FERMA IP în scopul realizării proiectului de 
înfiinţare  a fermei pilot pentru creşterea şi promovarea  în Valea Dotanei  a 
rasei de bovine Valdostana în trupul de păşune  Valea Neagră  şi modificarea 
contractului de asociere ; 
 
12.  Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea rapoartelor de evaluare, 
documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini, notei justificative privind 
alegerea criteriului de atribuire, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor 
şi clauze contractuale obligatorii, contractului de concesiune – model cadru 
şi a Comisiei de evaluare a ofertelor,  în vederea atribuirii contractelor de 
concesiune pasuni alpine din comuna Valea Doftanei, judetul Prahova, in 
suprafata de 2969,0438 ha. 
 
13.    Diverse :   Raport cu privire la stadiul realizării procesului de stabilire a 
limitelor cadastrale a U.A.T. Valea Doftanei . 
  
 Art.2 Secretarului comunei Valea Doftanei va  duce la îndeplinire 
prezenta dispozitie prin  invitarea consilierilor la şedinţă si aducerea acesteia 
la cunostiinţă publică. 

   
Valea Doftanei  
01.03.2013 
Nr.71 

PRIMAR, 
Ing.Manea I Ion  

                                                                                          Avizat pentru legalitate  
                                                                                                          p. Secretar, 

Elena-Gabriela Brînză 


