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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA VALEA DOFTANEI 

CONSILJUL LOCAL 

HOTARARE 

cu privire la probarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a INDICATORILOR TEHNNICO
ECONOMICI pentru obiectivul de investitii" Consolidare versant S=0.150 ha" 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
-Referatul de specialitate nr. 366/10.01.2022, intocmit de catre Compartimentul achizitii 

publice si investitii; 
-Hotararea nr.992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia 

Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale 
afectate de calamitatile naturale; 

- art. 44 (Aprobarea proiectelor de investitii publice locale) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; alin (1) Documentatiile tehnico
economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in 
completare din bugetele locale, precum ~i ale celor finantate din imprumuturi interne ~i externe, 
contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre 
autoritatile deliberative. 

- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice. 
-Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 
-prevederile art.129, alin.2, lit.c, si art 196 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii"Consolidare versant 
S=0.150 ha",conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici din cadrul documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul de investitii"Consolidare versant S=0.150 ha" ,conform anexei 2 ,care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al comunei Valea 
Doftanei, in termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefecturii judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Compartimentului achizitii publice si investitii 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro. 
Dosar ~edinta; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consil ieri prezenti 9 
Voturi pentru 9 
Voturi impotriva 0 
Abtineri O 

Presedinte de sedinta
Consilier Local 
~Cojocaru Viorel 

Contrasemneaza 
Secretaru/ General al UA T Va/ea Doftanei 

Nr. 7/13.01.2022 
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