
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 

COMUNA VALEADOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind asocierea comunei Valea Doftanei cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de 

interes public ,,Proiect tehnic si Executie betonare strazi Rozelor si Nichita Stanescu-comuna Valea 
Doftanei" 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 

-Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 11Oil0.08.2020, privind asocierea judetului Prahova 
cu localitati din judet, precum ~i alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2020 In 
vederea realizarii unor obiective de interes public 

-referatu l de aprobare a domnului primar Lucian Vileford Costea 

-referatul de specialitate nr. 9868/19.08.2020 al Compartimentului de achizitii si investitii publice 
Avand in vedere prevederile : 

-art.139, al in.( I) ~i (3) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019, 

-art. 129 alin (1), a li n.(2) lit.d) ~i e), coroborate cu alin. (7) lit.m), alin.(9) lit.a) ~i alin.(14), 

precum ~i pe cele ale art.89 alin.(8) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019, 

-art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 
Art.I. Se aproba asocierea Comunei Valea Doftanei cu judetul Prahova in vederea realizarii 

obiectivului de interes public ,,Proiect tehnic si Executie betonare strazi Roze/or si Nichita Stanescu
comuna Va/ea Doftanei" 

Art.2 . Se aproba participarea Comunei Yalea Doftanei cu suma de 18.700 lei (In anul 2020) 
pentru finantarea investitiei prevazute la art.1 . 

Art.3.Se lmputernice~te Primarul comunei Yalea Doftanei pentru semnarea contractului de 
asociere cu j udetul Prahova. 

Art.4.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Compartimentului de achizitii si 
investitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.5.Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, In termenul 
prevazut de lege: 

... ' 

Institutiei Prefecturii judetului Prahova; 
Consiliului Judetean Prahova 
Primarului comunei Yalea Doftanei ; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei .ro. 
Dosar ~edinta; 
Dosar Hotarari 

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel : 

Consilieri in functie 14 

Consilieri prezenti l 0 

V oturi pentru 1 0 

Voturi impotriva 0 

Abtineri 0 

Presedin e de sedinta, 

Cons" lier local 

~~.,,.._.,...,_.; :> . Contrasemneaza 

.~ecretarul General al UAT ~alea Doftanei 
~ -




