
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E  
CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA  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.(2) lit.c) si alin.(5) lit.c) 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; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 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: 
 
 

Articol unic – Aprobă Studiul de fezabilitate „EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E 
CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA  VALENII DE MUNTE” conform anexei, 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
MARES LILIANA 

 
 
           CONTRASEMNEAZA, 

             Secretar – Onoiu Elena – Adina 
 
 
 
VALENII DE MUNTE, - 28 februarie 2017 
NR. 14. 



ROMANIA 
JUETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
SERVICIUL DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
NR. __________/________________ 

 
RAPORT 

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii 
EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA 

VALENII DE MUNTE 
 

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la aprobarea privind 
aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii extindere corp cladire P+1E cu 
functiunea de scoala gimnaziala –Valenii De Munte.  

Prezentul raport propus spre aprobare are la baza prevederi ale legislației in vigoare astfel: 
• Legea 273/2006 privind finantele publice locale - art. 44 alin. 1; 
• Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

• Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, art. 36 alin. 2 lit. b), art 36 alin 4, lit b), art 
45 alin 1. 

 
 Propunerea prezentata prin prezentul raport urmareste cresterea calitatii si a conditiilor de 
desfasurare a activitatilor de invatamant din cadrul Orasului Valenii de Munte, prin extinderea 
cladirii Scolii Gimnaziale "Ing. Gheorghe Pănculescu" 
 In cadrul documentatiei intocmite de SC Capital Vision SRL sunt prezentati urmatorii 
indicatori tehnico-economici aferent realizarii acestei investitii : 
 
 I) indicatori economici (inclusiv TVA) 
  TOTAL : 2.654.634 lei 
 
 II) indicatori tehnici : 
  - Suprafata construita extindere = 617 mp 
  - suprafata desfasurata extindere =  1204 mp 
  - regim de inaltime P+1E 
  - Spatii functionale  
   * Parter : 6 Sali de clasa accesibile dintr-un coridor ce va fi in legatura cu 
coridorul din cladirea existenta. 
   * Etaj : 6 Sali de clasa accesibile dintr-un coridor ce va fi in legatura cu 
coridorul din cladirea existenta, grupuri sanitare pentru baieti si fete, cancelarie 
    
  

Față de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte aprobarea 
Studiului de Fezabilitate - extindere corp cladire P+1E cu functiunea de Scoala Gimnaziala Valenii 
De Munte 
 
 
                 

Serviciul Urbanism si 
Amenjarea Teritoriului 

Chiroiu Nicolae 
 



ROMANIA 
JUETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
NR. __________/________________ 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii 

EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA 
VALENII DE MUNTE 

 
Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la aprobarea privind 

aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii extindere corp cladire P+1E cu 
functiunea de scoala gimnaziala –Valenii De Munte.  

Prezentul raport propus spre aprobare are la baza prevederi ale legislației in vigoare astfel: 
• Legea 273/2006 privind finantele publice locale - art. 44 alin. 1; 
• Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

• Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, art. 36 alin. 2 lit. b), art 36 alin 4, lit b), art 
45 alin 1. 

 
 Propunerea prezentata prin prezentul raport urmareste cresterea calitatii si a conditiilor de 
desfasurare a activitatilor de invatamant din cadrul Orasului Valenii de Munte, prin extinderea 
cladirii Scolii Gimnaziale "Ing. Gheorghe Pănculescu" 
 In cadrul documentatiei intocmite de SC Capital Vision SRL sunt prezentati urmatorii 
indicatori tehnico-economici aferent realizarii acestei investitii : 
 
 I) indicatori economici (inclusiv TVA) 
  TOTAL : 2.654.634 lei 
 
 II) indicatori tehnici : 
  - Suprafata construita extindere = 617 mp 
  - suprafata desfasurata extindere =  1204 mp 
  - regim de inaltime P+1E 
  - Spatii functionale  
   * Parter : 6 Sali de clasa accesibile dintr-un coridor ce va fi in legatura cu 
coridorul din cladirea existenta. 
   * Etaj : 6 Sali de clasa accesibile dintr-un coridor ce va fi in legatura cu 
coridorul din cladirea existenta, grupuri sanitare pentru baieti si fete, cancelarie 
    
  

Față de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte aprobarea 
Studiului de Fezabilitate - extindere corp cladire P+1E cu functiunea de Scoala Gimnaziala Valenii 
De Munte 
 
 

Primar 
Florin Constantin 


