
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

 COMUNA VALEA DOFTANEI 
PRIMAR 

     
DISPOZIŢIE 

cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in  
sedinta ordinară în data de 30 iunie 2013 

 
 Primarul comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 

Având în 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, 

           D I S P U N : 
             Art.1. Se convoacă în şedinţă publica ordinară  Duminica  30.06.2013  Consiliul Local al 
comunei Valea Doftanei. 

            Şedinţa va avea loc la sala de consiliu  din cadrul Primariei Valea Doftanei , la ora 11,00  si va 
avea următorul proiect al ordinii de zi: 

  
 1.Proiect de hotarire cu privire la constituirea consiliului consultativ pentru respectarea,  
promovarea şi garantarea drepturilor copilului  
 2. Proiect de hotarire cu privire la aprobarea achiziţionării serviciului pentru 
dezinfectie,dezinsectie si deratizare a spatiilor publice aflate in administrarea Consiliului Local 
al comunei Valea Doftanei 
 3. Proiect de hotarire privind aprobarea inventarierii si trecerii in domeniul privat al 
comunei Valea  Doftanei, a terenului in suprafata de 2801mp.identificat in Tarla 74 , Parcela F 
1011,intravilan, localitatea  Valea Doftanei,satul Traisteni,str.I.L.Caragiale FN,  
judetul Prahova; 
 4. Proiect de hotarire privind  prelungirea duratei contractelor de închiriere care expiră 
în cursul anului 2013 şi reînoirea contractelor de închiriere expirate  având ca obiect terenurile 
agricole  din domeniul privat al comunei Valea Doftanei , până la definitivarea lucrărilor de 
înscriere în cartea funciară; 
 5. Proiect de hotarire cu privire la  solicitarea de transmitere din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al 
comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local Valea Doftanei a unor drumuri 
forestiere , a lucrarilor de arta si a terenurilor aferente acestora 
 .6.Analiza plingerii prealabile formulate de dnii Tanase Gheorghe si Ioana Gheorghe 
impotriva Hotaririi nr.29 din 29.05.2013 
 Art.2 Secretarul comunei Valea Doftanei va  duce la îndeplinire prezenta dispozitie prin  
invitarea consilierilor la şedinţă si aducerea acesteia la cunostiinţă publică. 
Valea Doftanei  
25.06.2013 
Nr.215 

PRIMAR, 
Ing.Manea I Ion  

                                                                                          Avizat pentru legalitate  
                                                                                                          p. Secretar, 

Maria Rijnoveanu  
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