
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 

VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                    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 
 

Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova: 
Văzând : 
- expunerea de motive a Primarului comunei Valea Doftanei, domnul MANEA I 

ION,  la acest proiect de hotărâre; 
- referatul de specialitate al  consilierului personal  al Primarului comunei Valea 

Doftanei ; 
- adresa nr.13.789/08.08.2013 a Consiliului Judetean Prahova ; 
- prevederile  Legii nr. 393/2004  privind statutul alesilor locali ; 
- prevederile HG  nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului 

român trimis în strainatate pentru indeplinirea  unor misiuni cu caracter temporar , 
cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- avizul favorabil dat de Comisia pentru buget,finante,urbanism si amenajarea 
teritoriului ,agricultură şi comerţ  a  Consiliului Local Valea Doftanei ; 

 În temeiul  art.36 alin.(1) , art.45,alin (1) şi art.115,alin (1), lit. b) din  Legea nr. 
215/2001 Legea Administratiei Publice Locale, republicată. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă deplasarea  în străinătate a primarului comunei Valea Doftanei  dl 
Manea I Ion , a Viceprimarului - dl Oceanu Adrian-Iulian şi a dlui Feticu Adrian-Dorin –
consilier local –preşedintele  Comisiei pentru activitati social-culturale,învatamant ,sanatate si 
familie ,turism şi sport a Consiliului Local Valea Doftanei pentru a participa la  a 10-a ediţie a 
Euro Prahova   care se va desfăşura  în perioada 25-29 august 2013 în Republica Moldova , 
Raionul Cimislia  . 
 Art.2. Se aprobă decontarea din bugetul local, a cheltuielilor totale ocazionate de  
această deplasare în strainatate  ,cu respectarea  prevederilor legale în vigoare . 

Art.3. Biroul finaţe-contabilitate din aparatul de specialitate al comunei Valea Doftanei 
va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

Valea Doftanei 
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 Nr.  49                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Consilier Local 
        Daniel  Savu                    Contrasemnează 

pSecretarul comunei 
Valea Doftanei 

Şef birou , 
Elena-Gabriela Brînză 


