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HOTĂRÂRE  

cu privire la  asocierea Comunei Valea Doftanei  cu Uniunea Artiştilor 
Plastici - Filiala Ploieşti  în vederea realizării proiectului cultural  

“Tabăra internaŃională de creaŃie plastică Valea Doftanei,JudeŃul Prahova -2013” 
  

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 

 Având în vedere : 

- proiectul de hotărâre cu privire  la asocierea  Comunei Valea Doftanei  cu Uniunea 
Artiştilor Plastici- Filiala Ploieşti  în vederea realizării proiectului cultural “Tabăra 
internaŃională de creaŃie plastică Valea Doftanei,JudeŃul Prahova -2013” 

- expunerea de motive a domnului Primar  al comunei  Valea Doftanei ing.Manea I.Ion la 
acest proiect de hotărâre; 

- adresa  Uniunii Artiştilor Plastici –Filiala Ploieşti  prin care  iniŃiază proiectul cultural 
“Tabăra internaŃională de creaŃie plastică Valea Doftanei ,JudeŃul Prahova -2013”,proiectul 
cultural şi conventia -cadru; 

- referatul cu nr. 1834/2013  întocmit de compatimentul investiŃii şi  achiziŃii publice  ; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  
- art.36, alin.(6), lit.a)  şi alin (7) ,lit a) şi c) din Legea nr. 215/2001;  

 
În temeiul art .36 ,alin 1) ,art. 45 alin.(1) si (2),  Legea nr. 215/2001, Legea AdministraŃiei 
Publice Locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTARĂŞTE: 
 Art.1.  Se aprobă asocierea Comunei Valea Doftanei cu Uniunea Artiştilor Plastici - Filiala 
Ploieşti  în vederea realizării proiectului cultural  “Tabăra internaŃională de creaŃie plastică  
Valea Doftanei JudeŃul Prahova -2013” ,conform anexei  nr. 1 ,care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Drepturile şi obligaŃiile părŃilor sunt stabilite în ConvenŃia ce urmează a fi încheiat între 
Comuna  Valea Doftanei şi Uniunea Artiştilor Plastici –Filiala Ploieşti  , conform Anexei nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se mandatează Primarul comunei Valea Doftanei să semneze Proiectul Cultural şi  
ConvenŃia   menŃionată  la art. 2. 

Art.4. Primarul comunei Valea Doftanei ,Biroul finante-contabilitate şi Serviciul pentru Cultura 
Tineret si Sport  din subordinea Consiliului Local Valea Doftanei vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

Presedinte de Sedinta 
Consilier, 

Adrian-Dorin Feticu 
Contrasemneaza 

pSecretarul comunei 
Valea Doftanei 

Şef birou, 
                                    Elena-Gabriela Brinza 

Valea Doftanei 

06.03.2013 

Nr.16 










