
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea asocierii orașului Vălenii de Munte cu județul Prahova, 

 în vederea realizării unor obiective de interes public 
 

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.35 alin.(1) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.129 alin.(9) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 
- H.C.J. nr.110/10 august 2020 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor 

sume din bugetul județului Prahova, pe anul 2020 în vederea realizării unor obiective de interes public ; 
Ţinând cont de referatul de aprobare al primarului orașului Vălenii de Munte, raportul întocmit de către Serviciul 

buget – finanţe, impozite și taxe locale, raportul Comisiei  pentru activități economico - financiare și agricultură și 
raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecţia mediului și turism ; 
 În temeiul art.169 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 

  
 Art.1. Se aprobă  asocierea orașului Vălenii de Munte cu judeţul Prahova pentru alocarea unor sume din bugetul 
judeţului Prahova pe anul 2020, în vederea realizării următoarelor obiective de interes public, astfel : 

a) « Construcție pod str. Dr. Davila intersecția Petru Rareș (pârâu Stâlpu) – oraș Vălenii de Munte » 
Contribuţia părţilor la finanţare este următoarea : 
- Judeţul Prahova   –    400.000 lei; 
- Oraşul Vălenii de Munte  –      40.000 lei. 
b) « Instalații de climatizare – aer condiționat clădire Pediatrie Spital Orășenesc Vălenii de Munte – oraș 
Vălenii de Munte » 
Contribuţia părţilor la finanţare este următoarea : 
- Judeţul Prahova   –    100.000 lei; 
- Oraşul Vălenii de Munte  –      10.000 lei. 
c) Proiectare și execuție « Reabilitare și modernizare bază sportivă Bd. Nicolae Iorga, nr.145» - oraș 
Vălenii de Munte » 
Contribuţia părţilor la finanţare este următoarea : 
- Judeţul Prahova   –    300.000 lei; 
- Oraşul Vălenii de Munte  –      30.000 lei. 
Art.2. Se mandatează primarul orașului Vălenii de Munte să semneze contractul de asociere, pentru finanţarea în 

parteneriat a obiectivelor de interes public, indicate la articolul 1.  
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcineaza : primarul și serviciul buget - finanţe, impozite și taxe locale. 
 Hotarârea se va afişa la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte și se va publica pe site-ul instituţiei. 
 Afişarea, publicarea și comunicarea către persoanele îndreptăţite se vor face de către Serviciul administraţie 
publică locală.  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Raiciu Liliana – Sanda 

 
                                                      
 
 
 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:  
    SECRETAR GENERAL: Onoiu Elena - Adina 

 
 
 
 
VĂLENII DE MUNTE, 28 august 2020. 
NR. 100 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
 
NR. _________/_____________ 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea oraşului Valenii de Munte cu Judeţul Prahova, in vederea realizării 

unor obiective de investiţii din oraşul Valenii de Munte, Judeţ Prahova 
 

     In scopul atragerii de fonduri la bugetul local pentru realizarea unor investiţii de interes public, am 
solicitat Consiliului Judeţean Prahova încheierea unui parteneriat si alocarea de fonduri din bugetul 
Judeţului Prahova. 
     Consiliul Judeţean Prahova a aprobat alocarea sumei de 800.000 lei de la bugetul Judeţului Prahova 
pe anul 2020 pentru cofinanţarea a trei obiective de interes public, conform Hotărârii nr.110/10.08.2020, 
Anexa nr. 1, poziţiile 19,20,21. 
     Pentru încheierea contractului de asociere este necesara adoptarea unei hotărâri de către Consiliul 
Local al oraşului Valenii de Munte, prin care să se aprobe asocierea precum si participarea oraşului 
Valenii de Munte la acest parteneriat printr-o contribuţie de minim 10% in anul 2020. 
     In temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările si completările ulterioare, propun aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre in 
forma anexată. 
      
 
 
 
 
 

PRIMAR 
FLORIN CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
SERVICIUL BUGET FINANTE - ITL 
 
NR. ________/___________ 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind asocierea oraşului Valenii de Munte cu Judeţul Prahova, in vederea realizării 

unor obiective de investiţii din oraşul Valenii de Munte, Judeţ Prahova 
 
   
        Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează realizarea unui contract de asociere al oraşului 
Valenii de Munte cu Judeţul Prahova, in scopul finanţării unor investiţii in parteneriat, prin alocarea 
unor sume de la bugetul Judeţului Prahova pe anul 2020. 
        In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 9 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăşte , în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ – teritoriale din tară sau din străinătate precum si 
aderarea la asociaţii naţionale si internaţionale ale autoritarilor administrative publice locale in vederea 
promovării unor interese comune. 
      Consiliul Judeţean Prahova a aprobat alocarea sumei de 800.000 lei de la bugetul Judeţului Prahova 
pe anul 2020 pentru cofinanţarea a trei obiective de interes public, conform Hotărârii nr.110/10.08.2020, 
Anexa nr. 1, poziţiile 19,20,21. 
     Pentru încheierea contractului de asociere este necesara adoptarea unei hotărâri de către Consiliul 
Local al oraşului Valenii de Munte, prin care să se aprobe asocierea precum si participarea oraşului 
Valenii de Munte la acest parteneriat printr-o contribuţie de minim 10% in anul 2020. 
     Obiectivele de investiţii propuse pentru cofinanţare sunt următoarele: 
a) „Construcţie pod Str. Dr. Davila, intersecţia Petru Rareş (Pârâu Stâlpu), Oraş Vălenii de Munte” 
 Contribuţia părţilor la finanţare este următoarea: 
 - Judeţul Prahova                - 400.000 lei; 
- Oraşul Valenii de Munte   -   40.000 lei. 
b) ”Instalaţii de climatizare  aer condiţionat clădire Pediatrie Spital Orăşenesc Vălenii de Munte” 
Contribuţia părţilor la finanţare este următoarea: 
 - Judeţul Prahova                - 100.000 lei; 
- Oraşul Valenii de Munte   -   10.000 lei. 
c) Proiectare si execuţie „Reabilitare si modernizare bază sportivă Bd. Nicolae Iorga Nr. 145, Oraş Valenii de 
Munte” 
Contribuţia părţilor la finanţare este următoarea: 
 - Judeţul Prahova                - 300.000 lei; 
- Oraşul Valenii de Munte   -   30.000 lei. 

 
   In  raport cu cele precizate supun aprobării Consiliului Local al oraşului Valenii de Munte acest 
proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
                                             SEF SERVICIU BUGET FINANŢE 

                                    IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, 
         Nitu Elena 

 
 


