
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

 COMUNA VALEA DOFTANEI 
PRIMAR 

     
DISPOZIŢIE 

cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in  
sedinta ordinară în data de 19 august  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  luni  19.08.2013  Consiliul Local al comunei 
Valea Doftanei. 

            Şedinţa va avea loc la Căminul Cultural Teşila ,sala de consiliu , la ora 18,00  si va avea 
următorul proiect al ordinii de zi: 
1.  Proiect de hotarâre cu privire la rectificarea  bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 
2013 ; 
2. Proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea contului de executie al bugetului local  al comunei Valea 
Doftanei  pe trimestrul II ,anul 2013; 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice  a obiectivului de 
investiţii « Modernizare punţi pietonale Ghimpoasa si Peste Vale   »  
4. Proiect de hotarare cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al comunei Valea Doftanei ; 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  structurii organizatorice ,a numărului de personal şi a 
statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  pentru  
serviciile publice înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei ; 
6.   Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de specialitate care asigura  controlul cu privire la 
respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile (păşunile alpine )  închiriate , aflate în 
domeniul privat  al comunei Valea Doftanei   şi respectarea încărcaturii de animale /ha/contract; 
7.     Proiect de hotărâre cu privire la cesiunea Contractului de asociere în participaţiune nr.4119/2179 
din 14.07.2006  încheiat intre comuna Valea Doftanei,judetul Prahova prin consiliul local Valea 
Doftanei si SC  Rompetrol Downstream  SRL  si în favoarea SC Adgiva Const  SRL Draganesti, 
jud.Prahova; 
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasarii în străinatate a Primarului Comunei Valea Doftanei; 
9.   Proiect de hotărâre  privind aprobarea deplasării în străinatate a primarului,viceprimarului  comunei 
Valea Doftanei şi a preşedintelui Comisiei pentru activitati social-culturale,învatamant ,sanatate si 
familie ,turism şi sport din cadrul  Consiliului Local 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. 

Valea Doftanei  
14.08.2013 
Nr. 406 

PRIMAR, 
Ing.Manea I Ion  

                                                                                          Avizat pentru legalitate  
                                                                                                          p. Secretar, 

Elena-Gabriela Brinza  
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