
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

pentru modificarea hotararii nr.77/31 august 2017 privind  aprobarea asocierii orasului Valenii 

de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii ,,Lucrarilor si documentatiilor necesare 

obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Scoala cu 10 Sali de 

clasa Romeo Constantinescu ( Liceul Tehnologic Agromontan) si  

Colegiul National Nicolae Iorga’’ 

 
  Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.35 alin.(1) din Legea privind finantele publice locale nr.273/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(7) lit.a) si c) din  din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.180/30.10.2017 pentru modificarea unor 
prevederi ale Hotararilor Consiliului Judetean Prahova privind asocierea judetului Prahova 
cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 
2017 in vederea realizarii unor obiective de interes public; 

Tinand cont de expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit 
de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si  raportul Comisiei  pentru activitati 
economico – financiare si agricultura ; 
  

In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
  

 Art.I. Se aprobă modificarea articolului 1 al hotararii nr. 77/31 august 2017 privind  aprobarea 
asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii, ,,Lucrarilor si 
documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru 
Scoala cu 10 Sali de clasa Romeo Constantinescu (Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul 
National  Nicolae Iorga’’ , ce va avea urmatorul cuprins : 
 ,,Art.1. Se aproba asocierea orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova pentru alocarea unor 
sume  din bugetul judetului Prahova pe anul 2017 in vederea realizarii ,,Lucrarilor si documentatiilor 
necesare obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Scoala cu 10 Sali de 
clasa Romeo Constantinescu ( Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae Iorga’’, 
contributia orasului Valenii de Munte fiind de 10% din suma de 72.000 lei alocata de Consiliul 
Judetean Prahova. ’’ 

Art.II. Restul reglementarilor din H.C.L.nr.62/27 iulie 2017 raman neschimbate. 
 Art.III. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul si serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale. 
 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul 
institutiei. 
 Afisarea, publicarea si comunicarea catre persoanele indreptatite se vor face de catre Biroul 
administratie publica locala.  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Savulescu Eugen 

CONTRASEMNEAZA:                                                                         

    SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 
VALENII DE MUNTE,28 noiembrie 2017. 

NR. 115 



ROMANIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
SERVICIUL BUGET-FINANTE  
NR.________ /_____________  

 
 

RAPORT 

pentru modificarea  HCL 77/31.08.2017 privind  aprobarea asocierii oraşului Vălenii de 

Munte cu judeţul Prahova in vederea finantarii «Lucrări si documentaţii necesare obţinerii 

autorizaţiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Şcoala cu 10 sali de clasa Romeo 

Constantinescu (Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae lorga» 

 

Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 

-art.35 alin.(l) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, ce modificările si 

completările ulterioare; 

-art.36, alin.(6) pct.3, si alin.(7) lita) si lit.c) din dim Legea administraţiei publice locale, 

nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

Hotararea Consiliului Judeţean Prahova  nr. 180/30.10.2017 privind asocierea judeţului Prahova 

cu localitati din judeţ, precum si alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2017 in 

vederea finantarii unor obiective de interes public, Serviciul buget - finanţe, impozite si taxe locale, 

propune aprobarea asocierii oraşului Vălenii de Munte cu judeţul Prahova in vederea alocarii unor 

sume din bugetul judeţului Prahova pentru finanţarea «Lucrări si documentaţii necesare obţinerii 

autorizaţiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Şcoala cu 10 sali de clasa Romeo 

Constantinescu (Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae lorga» Asocierea 

autoritatilor deliberative, se realizeaza pe baza de contracte de asociere, in care se prevăd si sursele de 

finanţare, reprezentând contributia fiecărei autoritati a administraţiei publice locale, implicate. 

In vederea alocarii sumei aprobate prin HCL 180/30.10.2017 de catre Consiliul Judetean , 

propun modificarea art. 1 din HCL nr.77/31.08.2017 precum si participarea Consiliului Local cu o cota 

de 10% din valoarea de 72.000 lei alocata prin parteneriat de Consiliul Judeţean Prahova. 

Motivat de cele de mai sus, rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotarare. 

 

 

 

22.11.2017     SERVICIUL BUGET-FINANTE, 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE,  

Ec. Nitu Elena 

 



 
 
ROMANIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
SERVICIUL BUGET-FINANTE  
NR.________ /_____________  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea  HCL 77/31.08.2017 privind  aprobarea asocierii oraşului Vălenii de 

Munte cu judeţul Prahova in vederea finantarii «Lucrări si documentaţii necesare obţinerii 

autorizaţiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Şcoala cu 10 sali de clasa Romeo 

Constantinescu (Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae lorga» 

 

Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 

-art.35 alin.(l) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, ce modificările si 

completările ulterioare; 

-art.36, alin.(6) pct.3, si alin.(7) lita) si lit.c) din dim Legea administraţiei publice locale, 

nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

-Hotararea Consiliului Judeţean Prahova  nr. 180/30.10.2017 privind asocierea judeţului 

Prahova cu localitati din judeţ, precum si alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 

2017 in vederea finantarii unor obiective de interes public,  

Propun aprobarea asocierii oraşului Vălenii de Munte cu judeţul Prahova in vederea alocarii 

unor sume din bugetul judeţului Prahova pentru finanţarea «Lucrări si documentaţii necesare obţinerii 

autorizaţiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Şcoala cu 10 sali de clasa Romeo 

Constantinescu (Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae lorga» Asocierea 

autoritatilor deliberative, se realizeaza pe baza de contracte de asociere, in care se prevăd si sursele de 

finanţare, reprezentând contributia fiecărei autoritati a administraţiei publice locale, implicate. 

In vederea alocarii sumei aprobate prin HCL 180/30.10.2017 de catre Consiliul Judetean , 

propun modificarea art. 1 din HCL nr.77/31.08.2017 precum si participarea Consiliului Local cu o cota 

de 10% din valoarea de 72.000 lei alocata prin parteneriat de Consiliul Judeţean Prahova. 

Motivat de cele de mai sus, rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotarare. 

 

 

 

PRIMAR, 

CONSTANTIN FLORIN 


