
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  ai proiectului  

„ILUMINAT PUBLIC PE BULEVARDUL NICOLAE IORGA,  
STRADA STEFAN CEL MARE  ORASUL VALENII DE MUNTE” 

 
 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(1), alin.(4) lit.d) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,  
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G.nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul  întocmit de 
către Serviciul urbanism şi raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului şi turism; 
 
 În temeiul prevederilor art.45  din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adopta prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se aproba indicatorii tehnico – economici ai proiectului „ILUMINAT PUBLIC 
PE BULEVARDUL NICOLAE IORGA, STRADA STEFAN CEL MARE  ORASUL 
VALENII DE MUNTE”,  dupa cum urmeaza :  

 
I. Indicatori economici ( inclusiv TVA) : 

TOTAL  2.763.980 lei 
 

II. Indicatori tehnici : 
- lungime traseu : LES 0.4 KV – 3400 m.l. (pe bld. Nicolae Iorga si str. Stefan cel 

Mare); 
- stalpi metalici pentru iluminat : 142 buc.; 
- firide distributie: 19 buc.; 
- camine vizitare: 84 buc.; 
- camere tragere: 84 buc. 
 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale si Serviciul urbanism. 

Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va publica pe site-ul 
institutiei si se va comunica tuturor celor interesati, de catre Biroul administratie publica locala. 
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