
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea anexei nr.1 la hotărârea nr.75/31 august 2017 privind darea în 

administrare a bunurilor imobile apartinand domeniului public de interes local, in care isi 
desfasoara activitatea  unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Valenii 

de Munte, catre institutiile  de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica  
 din orasul Valenii de Munte 

 
 

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în : 
 - art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6), art.139 alin.(3) si art.286  din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - H.C.L nr.43/25 august 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Vălenii de Munte cu modificările si completările ulterioare; 
 - art.859 alin.2 şi art.864 alin.1 din Cod Civil; 
 - adresa nr.1136/06.03.2020 a Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” 
orasul Valenii de Munte, inregistrata la instituţia noastră sub nr.5725/06.03.2020; 
 Vazand 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; 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la hotărârea nr.75/31 august 2017 privind darea în 

administrare a bunurilor imobile apartinand domeniului public de interes local, in care isi desfasoara 
activitatea  unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Valenii de Munte, catre 
institutiile  de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din orasul Valenii de Munte, 
in sensul ca imobilul cu urmatoarele date de identificare :  Cabina poarta Grup,  situat in strada 
Brazilor, nr.13, constructie cu fundatie din beton, pereti din BCA, planseu lemn, sanitare,electrice C7, 

Anul dobandirii/ Anul darii in folosinta/Actul de proprietate – decembrie 2003, cu valoarea de inventar 
4.420, 00 lei, trece din administrarea Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” 
orasul Valenii de Munte in administrarea  orasului Valenii de Munte. 

Art.2. Contractul de dare in administrare nr.72365/08.12.2017 se modifica prin act aditional, in 
mod corespunzator. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Serviciul buget - finanţe impozite şi taxe 
locale, Compartimentul cadastru şi agricultură, Serviciul urbanism şi Biroul administraţie publică 
locală. 

Art.4. Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei oraşului Vălenii de Munte, se va comunica celor 
interesaţi şi se va publica pe site-ul instituţiei. 
 Afişarea şi comunicarea se vor face de către Biroul administraţie publică locală. 
   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Oprea Daniel                                                                               
 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                               SECRETAR GENERAL – Onoiu Elena – Adina 
 

VĂLENII DE MUNTE, 27 martie 2020. 
NR. 49 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE  
PRIMAR 
Nr. _________/________ 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la hotararea nr. 75/31 august 2017 

privind darea in administrarea a bunurilor imobile apartind domeniului public de interes local 
in care isi desfaroara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza orasului 

Valenii de Munte, catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica 
din Orasul Valenii de Munte 

 
 
 
 

Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 
        - art.129 alin. (2) lit. C) si alin. (6), art. 139 alin. (3) si art. 286 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
        - H.C.L. nr. 43/25 august 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Valenii de Munte cu modificările si completările ulterioare; 
       - art. 859 alin. 2 si art 864 alin. 1 din Codul Civil; 
       - adresa nr.1136/06.03.2020 a Liceului Tehnologic Agromontan “ Romeo Constantinescu” Oraşul 
Valenii de Munte, înregistrata la instituţia noastră sub nr. 5725/06.03.2020; 
     Terenurile si clădirile unităţilor de educaţie timpurie de învățământ preşcolar, şcolilor 
primare,gimnaziale si liceale inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, 
înfiinţate de stat fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale. 
     Prin hotărârea Consiliului Local nr. 75/31.08.2017 s-a aprobat darea în administrare a bunurilor 
imobile ( construcţii si terenuri) ce aparţin domeniului public de interes local in care îşi desfăşoară 
activitatea unităţile de învățământ preuniversitar  de stat de pe raza oraşului Valenii de Munte către 
instituţiile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridica din Oraşul Valenii de Munte. 
    Pentru aplicarea art. 333 alin (2) din OUG nr. 57/2019  este necesara modificarea anexei nr.1 la 
HCL nr. 75/31 august 2017, in sensul ca imobilul cu următoarele date de identificare:” Cabina poarta 
Grup suprafaţa 20,44 mp regim înălţime P”, situat in strada Brazilor nr.13, construcţie cu fundaţie din 
beton , pereţi din BCA, planşeu lemn, sanitare, electrice, C7, Actul de proprietate - decembrie 2003 cu 
valoare de inventar 4.420,00 lei, trece din administrarea Liceului Tehnologic Agromontan “ Romeo 
Constantinescu” Oraşul Valenii de Munte in administrarea Oraşului Valenii de Munte. 
    Contractul de dare in administrare nr.72365/08.112.2017 se va modifica prin act adiţional, in mod 
corespunzător. 

 
Fata de cele prezentate supun spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

PRIMAR 
FLORIN CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE  
SERVICIUL BUGET FINANTE -ITL 
Nr. _________/________ 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la hotararea nr. 75/31 august 2017 

privind darea in administrarea a bunurilor imobile apartind domeniului public de interes local 
in care isi desfaroara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza orasului 

Valenii de Munte, catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica 
din Orasul Valenii de Munte 

 
 
 
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- adresa nr.1136/06.03.2020 a Liceului Tehnologic Agromontan “ Romeo Constantinescu” Orasul 
Valenii de Munte, inregistrata la institutia noastra sub nr. 5725/06.03.2020; 

   -  art.129 alin. (2) lit. C) si alin. (6), art. 139 alin. (3) si art. 286 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - H.C.L. nr. 43/25 august 1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al orasului Valenii de Munte cu modificarile si completyarile ulterioare; 
 - art. 859 alin. 2 si art 864 alin. 1 din Codul Civil; 

     Terenurile si clădirile unităţilor de educaţie timpurie de învățământ preşcolar, şcolilor 
primare,gimnaziale si liceale inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, 
înfiinţate de stat fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale. 
     Prin hotărârea Consiliului Local nr. 75/31.08.2017 s-a aprobat darea în administrare a bunurilor 
imobile ( construcţii si terenuri) ce aparţin domeniului public de interes local in care îşi desfăşoară 
activitatea unităţile de învățământ preuniversitar  de stat de pe raza oraşului Valenii de Munte către 
instituţiile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridica din Oraşul Valenii de Munte. 
    Pentru aplicarea art. 333 alin (2) din OUG nr. 57/2019  este necesara modificarea anexei nr.1 la 
HCL nr. 75/31 august 2017, in sensul ca imobilul cu următoarele date de identificare:” Cabina poarta 
Grup suprafaţa 20,44 mp regim înălţime P”, situat in strada Brazilor nr.13, construcţie cu fundaţie din 
beton , pereţi din BCA, planşeu lemn, sanitare, electrice, C7, Actul de proprietate - decembrie 2003 cu 
valoare de inventar 4.420,00 lei, trece din administrarea Liceului Tehnologic Agromontan “ Romeo 
Constantinescu” Oraşul Valenii de Munte in administrarea Oraşului Valenii de Munte. 
    Contractul de dare in administrare nr.72365/08.112.2017 se va modifica prin act adiţional, in mod 
corespunzător. 
    Fata de cele prezentate supun spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

SEF  SERVICIU BUGET FINANTE – ITL 
NITU ELENA 

 
 


