
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind  aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, 

 in vederea realizarii obiectivului de interes local 
,, Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul  - Varianta de ocolire  a orasului Valenii 

de Munte’’ 
 
 

  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.155/16.11.2018 privind asocierea judetului 

Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului 

Prahova pe anul 2018 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.1. Se aprobă  asocierea orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova pentru alocarea 

unor sume  din bugetul judetului Prahova pe anul 2018 in vederea realizarii obiectivului de 

interes local - ,, Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul  - Varianta de ocolire  a orasului 

Valenii de Munte’’, contributia orasului Valenii de Munte fiind de 10% din suma de 200.000 
lei alocata de Consiliul Judetean Prahova. 
 Art.2. Se mandateaza primarul orasului Valenii de Munte sa  semneze contractul de 

asociere, pentru finantarea in parteneriat a obiectivului de interes public indicat la art.1.  
 Art.3. 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, 
Otelea Bogdan - Andrei 

 
CONTRASEMNEAZA:                                                                         

   SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 
VALENII DE MUNTE, 29 noiembrie 2018. 
NR. 122 
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                                                      Expunere de Motive 

 

privind aprobarea asocierii oraşului Vălenii de Munte cu Judeţul Prahova in vederea realizării 

obiectivului de interes local “Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul – Varianta de 

ocolire a oraşului Vălenii de Munte” 

 

  
          Potrivit prevederilor art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba 
colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări si servicii publice locale. 
       Colaborarea sau asocierea se realizează pe baza de contracte de asociere in care se 
prevăd sursele de finanţare, reprezentand contribuţia fiecărei autoritați a administraţiei 
publice locale implicate. 
        Avand in vedere traficul foarte aglomerat ce tranzitează oraşul Vălenii de Munte prin 
zona central ape drumul naţional DN 1A si ca o mare parte din volumul de trafic identificat 
este trafic de tranzit, reiese necesitatea realizării unei variante ocolitoare a oraşului care sa 
separe fluxurile de tranzit de traficul local si comercial. 
       In vederea executării acestei investiţii reprezentand o prioritate a administraţiei publice 
locale, avand ca scop imbunatațirea infrastructurii rutiere, vor fi parcurse etapele specifice 
proiectării si vor fi elaborate – documentaţii in faza de SF, PT + DE, DTAC, studii de teren 
(geotehnice, topografice). 
      Fata de cele expuse mai sus propun asocierea oraşului Vălenii de Munte cu Judeţul 
Prahova pentru alocarea unor sume din bugetul Judeţului Prahova pe anul 2018 in vederea 
realizării obiectivului de interes  local - “Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul – 
Varianta de ocolire a oraşului Vălenii de Munte”, drept pentru care a fost iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre, pe care il supun spre aprobare. 
 

 

 

 

                                                            PRIMAR 
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                                                                                     Raport 

 

privind aprobarea asocierii oraşului Vălenii de Munte cu Judeţul Prahova in vederea realizării 

obiectivului de interes local “Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul – Varianta de 

ocolire a oraşului Vălenii de Munte” 

 
 
 
          Conform prevederilor art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2016 privind finanţele publice 
locale cu modificările si completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba 
colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări si servicii publice locale. 
          Colaborarea sau asocierea se realizează pe baza de contracte de asociere in care se 
prevăd sursele de finanţare, reprezentând contribuţia fiecărei autoritați a administraţiei 
publice locale implicata. 
          Obiectivele propuse reprezintă prioritați ale administraţiei locale si au ca scop 
imbunatațirea infrastructurii rutiere deoarece o mare parte din volumul de trafic 
identificat este trafic de tranzit, de unde reiese necesitatea realizării unei variante ocolitoare 
a oraşului care sa separeu fluxurile de tranzit de trafic local si comercial. 
          In urma unei analize preliminare a fost identificata posibilitatea creerii unei variante 
ocolitoare cu un traseu ce se desprinde din DN 1A in partea de sud, la intersecţia cu 
DJ100G, pe raza comunei Gura Vitioarei, ocoleşte oraşul pe partea de vest si se racordează 
din nou la drumul naţional DN 1A in partea de nord, in apropiere de intersecţia cu Strada 
Drajnei, zona din care se asigura legături cu municipiul Braşov ( in continuare DN 1A) si 
oraşul Buzău ( prin DJ102B). 
         Varianta de ocolire va trece prin U.A.T. – urile comunei Gura Vitioarei si oraşului 
Vălenii de Munte, dar va deservi si comuna Teișani. Traseul va traversa Calea Ferata 
Ploieşti – Măneciu de 2 ori, DC17, DJ219 si Valea Văleanca. Traseul total va avea o lungime 
de aproximativ de 7.00 km. 
          In vederea alocării sumei aprobate prin HCJ nr. 155/16.11.2018 de către Consiliul 
Judeţean, Serviciul Buget Finanate – I.T.L. propune participarea Consiliului Local al 
oraşului Vălenii de Munte cu o cota de 10% din contribuţia de 200.000 lei alocata de 
Consiliul Judeţean Prahova. 
        Motivat de cele de mai sus rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotărare - 
“Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul – Varianta de ocolire a oraşului Vălenii de 

Munte” 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                       Sef Serviciu 
                                                                         Nițu Elena                                                                   
 
  
 
 
                                                                                   


