
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

 COMUNA VALEA DOFTANEI 
PRIMAR 

     
DISPOZIŢIE 

cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in  
sedinta extraordinară în data de 18 iunie 2013 

 
 Primarul comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 

Având în vedere prevederile art.39, al.2, din Legea nr.215/2001, republicata; 
În temeiul art.68, al.1 din Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, 

           D I S P U N : 
             Art.1. Se convoacă în şedinţă publica extraordinară  marti  18.06.2013  Consiliul Local al 
comunei Valea Doftanei. 

            Şedinţa va avea loc la Căminul Cultural Teşila ,sala de consiliu , la ora 17,00  si va avea 
următorul proiect al ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii aferent  
institutiilor învatamântului preuniveritar de stat din  comuna Valea Doftanei  ; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la preluarea dreptului de administrare de către Consiliului Local Valea 
Doftanei a  amplasamentelor obiectivelor de investiţii  ce au făcut obiectul  contractului  
nr.363/18.10.2011 din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare a Infrastructurii; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii comunei Valea Doftanei, Judetul Prahova cu 
comuna Clinceni, judetul Ilfov  - Lider de parteneriat  si S.C. Noroc Logistic S.R.L.  in scopul obtinerii 
finantarii nerambursabile in cadrul Axei Prioritare 5, Domeniul Major de Interventie 5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 
ocuparea forţei de muncă”-POSDRU 2007-2013, Cerere de propuneri de proiecte grant nr. 143 ; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice  a obiectivului de 
investiţii « Lucrări de betonare străzi:  Irisului, Soarelui, Clabucetului, I.L.Caragiale, Valea 
Negraşului   » 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării serviciului  de pază în unităţile de învăţământ 
de pe raza comunei Valea Doftanei ; 

6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Serviciului 
Public de Alimentare cu Apă ,Canalizare şi Salubritate Valea Doftanei ,aprobarea baremurilor 
consumului de apă în sistem pauşal şi al  modelului contractului de furnizare /prestare; 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea procedurilor  şi criteriilor  de organizare a  concursului  
pentru ocuparea  funcţiei contractuale de conducere  vacante  de Şef Şerviciu Alimentare cu Apă  
Canalizare şi Salubritate  Valea Doftanei . 

 Art.2 Secretarul comunei Valea Doftanei va  duce la îndeplinire prezenta dispozitie prin  
invitarea consilierilor la şedinţă si aducerea acesteia la cunostiinţă publică. 
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PRIMAR, 
Ing.Manea I Ion  
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                                                                                                          p. Secretar, 
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