
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 
2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse 

legal constituite 
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova 
Vazand: 
Referatul de specialitate al compartimentului de investitii publice cu nr. 14547 din 
14.10.2021 
Referatul de aprobare a Primarului comunei Valea Doftanei privind modificarea 

programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza 
din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite 

- Avand in vedere prevederile: 
Legii nr. 15/2021 pentru aprobrea bugetului de stat pe anul 2021 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
Tn temeiul prevederilor art. 129 si art. 196 alin 1, lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 
Art.1. Se modifica programul de investitii pentru anul 2021 in conformitate cu anexa care 

face parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul Achizitii si lnvestitii 

Puublice si Biroul Contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, In 

termenul prevazut de lege: 
lnstitu1iei Prefectului jude1ului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroului Contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Compartiment achizi1ii si investi1ii , 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar ~edin1a; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 12 
Voturi pentru 12 
Voturi impotriva 0 
Abtineri O 
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