
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

privind  aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, 

 in vederea realizarii obiectivului public  de interes local “Reparatii strazi cu imbracaminte 

asfaltica in strat – strazi afectate de lucrari de extindere canalizare S.C.HIDRO PRAHOVA -  

oras  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.129 alin.(9) lit.a)  din  O.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.84/05 iulie 2019 privind asocierea Judetului 

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

Prahova pe anul 2019, in vederea realizarii unor obiective de interes public ; 

 

Tinand cont de referatul de aprobare al 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 si Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, protectia mediului si turism ; 

  
 In temeiul art.139 din  O.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

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 2019, in vederea realizarii obiectivului public de 

interes local -  Reparatii strazi cu imbracaminte asfaltica in strat – strazi afectate de lucrari de 

extindere canalizare S.C.HIDRO PRAHOVA – oras  Valenii de Munte’’. 
Contributia partilor la finantare este urmatoarea : 

- Orasul Valenii de Munte  – 1.800.000 lei ; 

- Judetul Prahova   –    300.000 lei. 

 Art.2. Se mandateaza primarul orasului Valenii de Munte sa  semneze contractul de 

asociere, pentru finantarea in parteneriat a obiectivului public de interes local,  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 

Serviciul administratie publica locala.  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Calinoiu Dragos 

CONTRASEMNEAZA:                                                                         

   SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

VALENII DE MUNTE, 25 iulie 2019. 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA  

ORAS VALENII DE MUNTE 

SERV.BUGET FINANTE 

 

Nr……/…………. 

 

 

                                                                        RAPORT 

 

privind aprobarea asocierii oraşului Vălenii de Munte cu Judeţul Prahova precum si alocarea 

unor sume din bugetul local in vederea realizării obiectivului de interes local “Reparatii strazi 

cu imbracaminte asfaltica in strat-strazi afectate de lucrari de extindere canalizare SC 

Hidro Prahova-oras Valenii 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 ca in urma lucrarilor de extindere a canalizarii in Orasul Valenii de Munte 

de catre operatorul SC Hidro Prahova strazile au fost afectate, sunt necesare reparatii cu 

imbracaminte asfaltica in strat . 

In vederea executării acestei investiţii reprezentand o prioritate a administraţiei publice locale, 

avand ca scop imbunatațirea infrastructurii rutiere, vor fi finalizate lucrarile de extindere 

canalizare de catre operatorul Hidro Prahova urmand ca Orasul Valenii de Munte sa execute 

lucrarile de asternere covor asfaltic pe strazile afectate de lucrarile de canalizare. 

In vederea realizării obiectivului de interes local - “Reparatii strazi cu imbracaminte 

asfaltica in strat- strazi afectate de lucrari de extindere canalizare SC Hidro Prahova-oras 

Valenii de Munte”, partile vor aloca urmatoarele sume: Judetul Prahova : 300.000 lei si Oras 

Valenii de Munte 1.800.000 lei.  

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 2019 in vederea realizării 
obiectivului de interes local - “Reparatii strazi cu imbracaminte asfaltica in strat-strazi 

afectate de lucrari de extindere canalizare SC Hidro Prahova-oras Valenii de Munte”, drept 

pentru rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotarare. 

 

 

 

Sef Serv.Buget Finante 

Nitu Elena 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA  
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                                                   REFERAT DE APROBARE 

 

privind aprobarea asocierii oraşului Vălenii de Munte cu Judeţul Prahova precum si alocarea 

unor sume din bugetul local in vederea realizării obiectivului de interes local “Reparatii strazi 

cu imbracaminte asfaltica in strat-strazi afectate de lucrari de extindere canalizare SC 

Hidro Prahova-oras Valenii 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 ca in urma lucrarilor de extindere a canalizarii in Orasul Valenii de Munte 

de catre operatorul SC Hidro Prahova strazile au fost afectate, sunt necesare reparatii cu 

imbracaminte asfaltica in strat . 

In vederea executării acestei investiţii reprezentand o prioritate a administraţiei publice locale, 

avand ca scop imbunatațirea infrastructurii rutiere, vor fi finalizate lucrarile de extindere 

canalizare de catre operatorul Hidro Prahova urmand ca Orasul Valenii de Munte sa execute 

lucrarile de asternere covor asfaltic pe strazile afectate de lucrarile de canalizare. 

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 2019 in vederea realizării 

obiectivului de interes local - “Reparatii strazi cu imbracaminte asfaltica in strat-strazi 

afectate de lucrari de extindere canalizare SC Hidro Prahova-oras Valenii de Munte”, drept 

pentru rog Consiliul Local sa adopte acest proiect de hotarare. 

 
 

 

 

   

              PRIMAR, 

              Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


