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HOTĂRÂRE
privind asocierea comunei  Valea Doftanei cu oraşul Azuga şi oraşul Buşteni
 în vederea realizării obiectivului de investiţii : „Drum de legătură între oraşul 

Azuga,oraşul Buşteni şi comuna Valea Doftanei având denumirea –TransBaiului-  în 
scopul promovării turismului montan  la nivelul judeţului Prahova ”

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeţul Prahova:
Având în vedere :
Expunerea  de  motive  a  Primarului  comunei  Valea  Doftanei  prin  care  se  propune 

asocierea comunei Valea Doftanei cu oraşul Azuga şi  oraşul Buşteni în vederea realizării 
obiectivului  de  investiţii  „Drum de legătură  între  oraşul  Azuga ,oraşul  Buşteni  şi  comuna 
Valea Doftanei având denumirea –TransBaiului- în scopul promovării  turismului montan la 
nivelul judeţului Prahova”.

Raportul de specialitate al compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului
Hotărârea nr.20 din 01.04.2010 cu privire la stabilirea zonelor turistice de interes local  

din comuna Valea Doftanei;
Art.11  din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.  36 alin.  (7) lit.c),   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăşte:
 Art.1 Se  aprobă  asocierea  comunei  Valea  Doftanei  ,judeţului  Prahova  cu  oraşul 

Azuga şi oraşul Buşteni în vederea realizării obiectivului de investiţii : „Drum de legătură între 
oraşul  Azuga,oraşul  Buşteni  şi  comuna  Valea  Doftanei  având  denumirea-TransBaiului-în 
scopul promovării turismului montan la nivelul judeţului Prahova ”

Art.2. Traseul drumului de legătură se va face potrivit datelor preliminarii reliefate în 
anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se  mandatează  Primarul  comunei  Valea  Doftanei  şi  dl  Costea  Lucian-
Vileford,consilier  al  Consiliului  Local  Valea  Doftanei,spre  a  duce  la  îndeplinire  prezenta 
hotărâre şi pentru semnarea contractului de asociere.

Art.4 Cheltuielile legate de implementarea investiţiţei  se vor suporta din bugetul local 
al  asociaţilor  ,prin  aprobarea  acestora  de  către  consiliile  locale  potrivit  contractului  de 
asociere şi Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare

Art.5 Direcţia Administraţie Publică Locală  va comunica prezenta hotărâre persoanelor 
interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind asocierea  comunei Valea Doftanei cu oraşul Azuga

şi oraşul Buşteni în vederea realizării obiectivului de investiţii : „Drum de legătură între 
oraşul Azuga,oraşul Buşteni şi comuna Valea Doftanei cu denumirea TransBaiului în 

scopul promovării turismului montan la nivelul judeţului Prahova”

În programul de dezvoltare a infrastructurii rutiere a comunei Valea 
Doftanei,judeţul Prahova este inclusă şi realizarea obiectivului „Drum de legătură între 
oraşul Azuga ,oraşul Buşteni  şi comuna Valea Doftanei în scopul promovării turismului 
montan la nivelul judeţului Prahova”.
    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii zonei 
precum şi facilitarea traficului interregional dintre judeţele Prahova şi Braşov, în 
vederea stimulării dezvoltării durabile locale şi regionale,dar şi promovarea  turismului 
montan  la nivelul judeţului Prahova.

Acest  obiectiv  general  al  proiectului  corespunde  scopului  Axei  2  a  Programului 
Operaţional  Regional  (POR):  „Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport  regionale  şi 
locale”.

În etapa premergătoare a Studiului de Fezabilitate, s-au identificat terenurile, care 
sunt afectate de traseul drumului şi sunt în proprietatea oraşului Azuga ,oraşului Buşteni şi 
comunei Valea Doftanei ,dar şi în proprietatea R.N.P.-ROMSILVA, proprietate ce va fi 
solicitată prin transfer potrivit Legii nr.192/2010.

În vederea realizării proiectului „Drum de legătură între oraşul Azuga,oraşul 
Buşteni  şi comuna Valea Doftanei cu denumirea TransBaiului în scopul promovării 
turismului montan  la nivelul judeţului Prahova”, propun asocierea în parteneriat cu 
localitatăţile Azuga şi Buşteni.

Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Gheorghe Mosor


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL PRAHOVA

