
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind stabilirea datei pentru organizarea celei de- a XVIII-a editii a 
Festivalului Cascavelei, a tarifelor pe standurile comerciale si 

expozitionale, suprafata acestora si valoarea estimata privind costurile de 
organizare ale Festivalului 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,Judetul Prahova: 

Vazand: 

-expunerea de motive a dlui Lucian Vileford Costea-Primarul comunei 

Valea Doftanei , privind stabilirea datei pentru organizarea celei de - a XVIII-a 

editii a Festivalului Cascavelei , a tarifelor pe standurile comerciale si 

expozitionale, suprafata acestora si valoarea estimata privind costurile de 

organizare ale Festivalului ; 

-referatul de specialitate nr.8800/05.08.2019 al compartimentului cultura 

din cadrul aparatului de specialitate al comunei Valea Doftanei ; 

Avand in vedere prevederile : 

-art. 129 alin (1), alin (2), lit.b, alin (7) , lit. d,p coroborate cu alin (14) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art.133 alin.(2), art.139 alin.(1) si 

alin (3) si art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE:' 

Art.1 Se aproba organizarea celei de-6 XVIII-a editii a Festivalului 

Ca~cavelei In comuna Valea Doftanei in zilele de de 6-7-8 Septembrie 2019, 

manifestare organizata sub egida "Ziua Muntelui". 

Art.2 Se aproba tarifele pe standurile comerciale si expozitionale precum 

si suprafata acestora, in conformitate cu anexa Ia prezenta hotarare. 

Art.3 Se estimeaza o valoare de 120 000 lei privind costurile de 

organizare ale Festivalului. 

Art.4 Cu ocazia Festivalului Cascavelei in comuna Valea Doftanei se vor 

desfasura actiuni cultural-artistice ~i distractive, conform programului stabilit de 

catre comisia de organizare numita prin dispozitie de Primarul comunei Valea 

Doftanei. 



Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa Ia indeplinire de Primarul comunei 

Valea Doftanei prin aparatul de specialitate. 

Art.6 Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului comunei 

Valea Doftanei , In termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 

Primarului comunei Valea Doftanei ; 

Biroului Financiar-contabil; 

Biroul de achizitii , investitii , proiecte europene ~i patrimoniu; 

Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 

Dosar ~edinta; 

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel: 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 10 
Voturi pentru 10 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Valea Doftanei , 
22.08.2019 
Nr.66 

Presedinte de sedinta , 
Consilier Local 

('s. Tocitu Aurelian 

Contrasemneaza: 
pSecretarul comunei 

Valea Doftanei 
2J inspector Cordos Carina 



Destinatia standului/locului public utilizat Suprafata(mp) Suma datorata 
pentru un stand 

{lei) 
1 Stand pentru comercializarea produselor in 60 2000 

regim de alimentatie publica-gen terasa, 
restaurant 

2 Stand pentru comertul cu amanuntul al 9 350 
produselor textile si a incaltamintei 

3 Stand pentru comertul cu amanuntul al 9 350 
produselor de patiserie si cofetarie,cu 
exceptia Kortoskolacs 

4 Stand pentru comercializarea Kortoskolacs 9 800/stand 

5 Stand pentru comertul cu amanuntul a 9 350 
carn ii si produselor din carne, a 

branzeturilor si a altor prod use asimilate 
acestora de catre producatorii din alte 
localitati 

6 Stand pentru comercializarea cu amanuntul 9 100-mestesugari 
a produselor mestesugaresti 250-comercianti 

7 Stand complex de distractie ce cuprinde 5000 
leagane,masinute,carusele 

8 Alte standuri de jocuri si ansambluri de 800 
distractie 

9 Stand pentru comercializarea cu amanuntul 9 350 
a bauturilor alcoolice si nealcoolice 

10 Stand pentru comertul cu amanuntul 9 gratuit 
destinat comerciantilor si expozantilor locali 
cu produse 
locale(lapte,carne,branzeturi,miere,produse 
de artizanat si alte produse 
mestesugaresti,obiecte bisericesti) •. , 

11 Firme/bannere publicitare 700-1.000 lei,in 
functie de 
marimea 
afisajului 

12 Firme/bannere publicitare de promovare a lnterzis 
intereselor politice 

13 Rulota tip fast-food 20 800 

Nota: 

-pentru cort de 3 m/3 m este 350 lei 

-pentru cort de 4m/4 m este 400 lei 

-pentru complex distractie ce cuprinde leagane, masinute, carusele, e pentru un element 

separat este de 500 lei. 


