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HOTĂRÂRE 

 
privind 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. 

 
Consiliul local al comunei VALEA DOFTANEI,  
Având în vedere : 
Proiectul de hotarare privind 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. 

Expunerea de motive a primarului comunei Valea Doftanei; 
Raportul de specialitate a compartimentului  asistenta sociala ; 
Prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013 (POS DRU), Axa prioritară 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”, Cerere de propuneri de proiecte grant 
nr. 143. 
 În temeiul art.36, alin.2, lit.”e”şi alin.7, lit.”c”, alin.9 precum şi art.45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 
   

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Se aprobă asocierea U.A.T. comuna Valea Doftanei prin Consiliul Local Valea 
Doftanei cu U.A.T. Comuna Clinceni-Lider de parteneriat si S.C.  Noroc Logistic S.R.L- partener 
1   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, ce se va materializa prin semnarea unui acord de parteneriat 
între părţi, potrivit Ghidului solicitantului. 
 Art. 2. Se împuterniceşte dl. Ing.MANEA I.ION, Primar al comunei VALEA DOFTANEI, 
cetăţean român, născut la data de  28.12.1967 în  comuna  Tesila , judeţul Prahova , domiciliat în 
Valea Doftanei,satul Tesila,str.Setul ,nr.1208, posesor al CI seria PH nr. 972939 eliberat SPCLEP 
Valea Doftanei  la data de 12.01.2011, să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al 
comunei Valea Doftanei, Acordul de parteneriat  conform modelului anexat cat si alte documente 
in vederea pregatirii si depunerii proiectului. 
 Art. 3. Primarul comunei VALEA DOFTANEI prin aparatul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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