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     Miercuri    31.10.2012. ora 17,00, la sediul Primariei Valea Doftanei ,va avea loc sedinta 
publica ordinara a Consiliului Local Valea Doftanei  
 Proiectul ordinii de zi va fi urmatorul:  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  privind organizarea, 
conducerea, îndrumarea, coordonarea întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare,    de 
păstrare a ordinii şi a curăţeniei în comuna Valea Doftanei  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  privind organizarea, 
administrarea şi funcţionarea  cimitirelor de pe teritoriul administrativ al  comunei  Valea Doftanei 
 3. Proiect de hotărâre privind asocierea  Comunei  Valea Doftanei cu  -  Consiliul 
Judeţean Prahova  şi alte unităţi administrativ teritoriale  din  Judeţul Prahova   în Asociaţia  de  
Dezvoltare  Intercomunitară “ Parteneriatul pentru Managementul Apei  - Prahova” 
 4. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii şi aprobarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare S.C. Hidro Prahova S.A. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei 
’’Reparaţii la reţeaua de canalizare prin înlocuirea conductei existente cu alte elemente de 
canalizare de aceleaşi tipo-dimensiuni ’’. 
 7.Proiect de hotărâre cu privire la stingerea creanţelor pe care Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă,Canalizare şi Salubrizare Valea Doftanei le are faţă de  Consiliul Local Valea 
Doftanei şi anularea sumelor din evidenţele fiscale ale Primăriei Valea Doftanei 
 8.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei 
pe anul 2012 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din administrarea Liceului Tehnologic Carol I 
Valea Doftanei a unor spaţii şi terenuri . 
 10. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 4238/1994  şi 
amenjarea acestui teren ca  spaţiu verde  în concordanţă cu clădirea recondiţionată  
aparţinând domeniului Primăriei Valea Doftanei 

11. Proiect de hotărâre   cu privire la atribuirea suprafetei de 397 m.p., teren situat in 
comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, str.I.L.Caragiale, pentru construirea unei locuinte 
proprietate privata personala, conform Legii nr. 15/2003, pentru domnul  Iosif Adrian-Constantin 
 12. Proiect de hotărâre  cu privire transmiterea fără plată  din patrimoniul privat  al 
comunei Valea Doftanei  şi din administrarea Consiliului Local Valea Doftanei  în proprietatea  
Parohiei Sf. Împăraţi Constantin şi Elena Teşila-Valea Doftanei a suprafeţei de 292 m.p teren 
 13. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  dezmembrării suprafeţei de  1692 
m.p.teren   cu numărul cadastral 20074 pentru punerea în aplicare a hotărârii cu privire 
transmiterea fără plată  din patrimoniul privat  al comunei Valea Doftanei  şi din administrarea 
Consiliului Local Valea Doftanei  în proprietatea  Parohiei Sf. Împăraţi Constantin şi Elena 
Teşila-Valea Doftanei a suprafeţei de 292 m.p teren 
 14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru  
pentru  concesionarea unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei,situate în 
satul Trăisteni,str.Calea Trăisteniului(varianta) 
 15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru  
concesionarea unei suprafeţe de 10,0 ha  teren din patrimoniul privat al comunei Valea 
Doftanei,situat în satul Trăisteni,str.Calea Baiului-Izlaz Prislop 
 

Secretar , 
Vasile Piele 


