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CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Privind implementarea proiectului "Achizitie utilaj multifunctional-tractor"in 
comuna Valea Doftanei 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile : 
-art.4 si 6 ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-art.120 si art.121 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
-art.8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997 ; 
-art. 7 alin.(2) si art.1166 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii ; 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarie ulterioare ; 
-art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor nomative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul prevederilor art.129 alin .(2) lit.b), art.139 alin (3) lit.d) si art.196 alin.(1) 

lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Luand act de : 
a) referatul de aprobare al domnului Primar Lucian Vileford Costea , in calitatea 

sa de initiator , prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului ; 
-raportul de specialitate nr. 16489/19.11 .2021, intocmit de compartimentul 

lnvestitii si achizitii publice. 

HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba implementarea proiectului "Achizitie utilaj multifunctional
tractor"in comuna Valea Doftanei, denumit in continuare proiect. 

Art.2 Cheltuielile aferente proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada 
de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Grupul de Actiune Locala 
"Dealurile Sultanului" , potrivit legii. 

Art.3 Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 
ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului. 

Art.4 Numarul locuitorilor deseNiti de Proiect, dupa caz, , sunt cuprinsi in anexa, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in 
dubla sa calitate de ordonator ptincipal de credite. 

Art.6 Aducerea la indeplinirea prezentei hotarari se asigura de catre primarul 
comunei Valea Doftanei. 

Art.7.Secretarul general al comunei Valea Doftanei va comunica prezenta 
hotarare: 
lnstitutiei Prefectului Judetului Prahova ; 
-Prim~n 1l11i rnm1 inoi \/~lo~ nnff~noi · 



-Se publica pe site-ul institutiei :www.primariavaleadoftanei.ro ; 
-Dosar sedinta 
-Consilieri in functie 15 
-Consilieri prezenti 13 
-Voturi pentru 13 
-Voturi impotriva 0 
-Abtineri 0 
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