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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 

CO MUNA V ALEA DOIT ANEI 

CONSILIUL LOCAL ~
)\J::11ri ' 1' 

L\ HOTARARE 
\.: / privind stabilirea datei organizarii celei de - a XIX-a editii a F 
Cascavelei, a modului de organizare si valoarea estimata privind c 

necesare 
Luand act de : 

tivalului 
eltuielile 

- proiectul de hotarare, de referatul de aprobare al Primarului coumnei alea Doftanei, 

domnul Lucian Vileford Costea, in calitate de initiator, calitate conferita de revederile art. 

136 alin. (1) , coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- referatul de specialitate nr. 10561 din 13.07.2022 al loctiitorului secreta ului general al 

U.A.T. Valea Doftanei ; 

- Hotararea Consiliul Local Valea Doftanei nr. 18/10.02.2022 privind apro area bugetului 

local al comunei Valea Doftanei, pe anul 2022; 

Avand in vedere prevederile : 

- Ordonantei de UrgerTta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul a ministrativ, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i compl arile ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil , republicat, cu modificarile ~i complet rile ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificaril ~i completarile 

ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ~i completarile u erioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodol ice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ac rdului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (1) , alin. (2) , lit. b, alin. (7) , lit. , p, coroborate 

cu alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, c modificarile si 

completarile ulterioare; art.133 alin. (2) , art. 139 alin. (1) si alin. (3) si ale a 197 din O.U.G. 

nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulteri re; 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul rahova: 
HOTARA$TE 

Art. 1. Se aproba organizarea celei de-a XIX-a editii a Festivalului Ca~c velei in comuna 

Valea Doftanei in zilele de 2, 3 si 4 septembrie 2022. 

Art. 2. Organizarea Festivalului Cascavelei , editia a XIX-a se va realiz sub conducerea 

viceprimarului comunei , cu sprijinul compartimentelor de specialitate, pr inregistrare de 

cereri si alocare de spatii, pe principiul ,,primul venit - primul servi ", cu asigurarea 

specificului consacrat al standurilor ca proportii si numar. 

2.1. Se aproba tarifele pe standurile comerciale si expozitionale precu si 



suprafata acestora, in conformitate cu anexa 1, care face parte integranta in prezenta 

hotarare. 

2.2. Se aproba Bugetul ·de cheltuieli - estimat - aferente organizarii ce i de - a XIX

a editii a Festivalului Cascavelei , in conformitate cu anexa 2, care face parte tegranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 3. Se estimeaza o valoare de 300.000,00 lei privind cheltuielile 

Festivalului. 

Art. 4. Finantarea cheltuielilor pentru organizarea ~i desfa~urarea celei de -

Festivalului Cascavelei 2022, se face de la bugetul local, din sumele prevaz e din venituri 

proprii si sponsorizari atrase in acest scop, iar sumele vor fi pn ite in baza 

comenzilor/contractelor de achizitii publice incheiate intre Comuna Valea Doftanei prin 

intermediul Compartimentului Achizitii publice si lnvestitii ~i furnizorii de prod se, prestatorii 

de servicii sau executantii de lucrari. 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Vale Doftanei prin 

aparatul de specialitate. 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Val a Doftanei, in 

termenul prevazut de lege: 

- lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 

- Primarului comunei Valea Doftanei ; 

- Biroului contabilitate, salarizare si patrimoniu 

- Compartimentul achizit ii si investitii publice 

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

- Dosar ~edinta ; 

- Dosar Hotarari 

- Consilieri in functie 15; 

- Consilieri prezenti 13,· 

- Voturi pentru 13; 

- Voturi impotriva O; 

- Abtineri 0. 
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Contrasemne za p.Secretarul 
General al U.A. T Va/ea Doftanei 

J!S Drace Ileana Carmen 
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Anexa 1 la H.C.L. nr . .. 1.4 .... din .li .~i .. -?02L 

Tarifele pe standurile comerciale si expozitionale, precum si suprafata acestora 

Nr. Destinatia standului/locului public utilizat Suprafata Sum ' datorata pentru un 

crt. (mp) stand (lei) 

1. Stand pentru comercializarea produselor in regim de 60 3.000,00 

alimentatie publica-gen terasa, restaurant 

2. Stand pentru comertul cu amanuntul al produselor textile si a 9 525,00 

incaltamintei 

3. Stand pentru comertul cu amanuntul al produselor de 9 525,00 

patiserie si cofetarie,cu exceptia Kortoskolacs 

4. Stand pentru comercializarea Kortoskolacs 9 ~ .200,00 /stand 

5. Stand pentru comertul cu amanuntul a camii si produselor din 9 525,00 

came, a branzeturilor si a altor produse asimilate acestora de 

catre producatorii din alte localitati 

6. Stand pentru comercializarea cu amanuntul a produselor 9 1i 0,00 -mestesugari 

mestesugaresti 3 5,00 -comercianti 

7. Stand complex de distractie ce cuprinde leagane, masinute, 7.500,00 

carusele 

8. Alte standuri de jocuri si ansambluri de distractie 1.200,00 

9. Stand pentru comercial izarea cu amanuntul a bauturilor 9 525,00 

alcoolice si nealcoolice 

10. Stand pentru comertul cu amanuntul destinat comerciantilor si 9 gratuit 

expozantilor locali cu produse locale(lapte, came, branzeturi, 

miere, produse de artizanat si alte produse 

mestesugaresti ,obiecte bisericesti). 

11. Firme/bannere publicitare 1.05( 00 -1.500,00 in functie 

d1 marimea afisajului 

12. Firme/bannere publicitare de promovare a intereselor politice lnterzis 

13. Rulota tip fast-food 20 1.200,00 

Nota: 

- pentru cort de 3 m/3 m este 525,00 lei 

- pentru cort de 4m/4 m este 600,00 lei 

- pentru complex distractie ce cuprinde leagane, masinute, carusele. 
-
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