
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

privind  aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii  

« Extindere sistem de distributie gaze naturale pe strada Pajistei » 

 

  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.(2) lit.c) si lit.e) si alin.(7) lit.a) din Legea administratiei publice locale, 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-     art.151 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale ; 

 

Tinand cont de adresa 10.778/08.06.20147  a S.C. DISTRIGAZ - SUD RETELE S.R.L. ;  

 

Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de 

catre Serviciul urbanism 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  cofinantarea obiectivului de investitii « Extindere sistem de distributie 

gaze naturale pe strada Pajistei ». 

 Art. 2. Se aproba incheierea contractului de cofinantare intre orasul Valenii de Munte si 

S.C. DISTRIGAZ SUD - RETELE S.R.L. in vederea extinderii conductei de gaze naturale pe strada 

Pajistei si darea in folosinta a sistemului de distributie rezultat in urma investitiei. 

Contributia partilor la finantare este urmatoarea : 

- Orasul Valenii de Munte – 362.024,18 lei ; 

- S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L – 7.388,71 lei. 

Art.3. Se mandateaza primarul orasului Valenii de Munte sa  semneze contractul de 

cofinantare.  

 Art.4. 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 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, 

Mares Liliana 

 

   CONTRASEMNEAZA:                                                                         

   SECRETAR – Onoiu  Elena – Adina 

 

VALENII DE MUNTE, 28 iunie 2018. 

NR. 60 


