
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent lucrarilor tehnico – edilitare si sistematizare 

verticala pentru obiectivul de constructii locuinte pentru tineri  

destinate inchirierii – specialisti din sanatate 

 

 

  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.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice; 

- 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: 

 

 Art.1. Aprobă Studiul de fezabilitate aferent lucrarilor tehnico – edilitare si sistematizare 

verticala pentru obiectivul de constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii – specialisti din 

sanatate, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aproba valoarea lucrarilor in suma de 824.777,80 lei (inclusiv TVA),  

  

din care: C+ M = 734.203,75 lei 

 

Art.3. 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, se va publica pe site-ul 

institutiei si se va comunica tuturor celor interesati, de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Moldoveanu Iuliana 

  

            

  CONTRASEMNEAZA, 

                Secretar – Onoiu Elena – Adina 
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ROMANIA 

JUETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

NR. __________/________________ 

 

RAPORT 

privind aprobarea studiul de fezabilitate la obiectivul 

 LUCRARI TEHNICO-EDILITARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA PENTRU 

OBIECTIVUL DE CONSTRUCTII LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE 

INCHIRIERII – SPECIALISTI DIN SANATATE 

 

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

studiul de fezabilitate  la obiectivul  “Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare 

verticala pentru obiectivul de constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii 

– specialisti din sanatate” 

Prezentul raport propus spre aprobare are la baza contractul incheiat intre ANL si 

Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte pentru transmiterea unui teren in scopul 

construirii de locuinte destinate inchirierii catre specialisti din sanatate in Bdul Nicolae 

Iorga nr. 158-160. 

Prin informarea trimisa de catre Agentia Nationala pentru Locuinte a fost 

comunicat faptul ca, in conformitate cu H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiții finanțate din fonduri publice, in conformitate cu prevederile contractuale, 

este necesara elaborarea studiului de fezabilitate ce stabileste indicatorii tehnico-

economice aferenti lucrarilor tehnico-edilitare si aprobarea acestora printr-o Hotarare a 

Consiliului Local al Orasului Valenii de Munte. 

Construirea de locuinte pentru specialisti in Orasul Valenii de Munte constituie 

atat o oportunitate – prin finantarea acestora prin programele Agentiei Nationale pentru 

Locuinte – cat si un motiv principal de mentinere in localitate a tinerilor specialisti, cu 

toate avantajele ce decurg din sprijinul oferit de acestia. 

Studiul de fezabilitate, care trateaza lucrarile tehnico-edilitare si sistematizarea 

verticala, intocmit de SC STRUCTURI SRL, prezinta urmatorii indicatori tehnico-

economici : 

 I) indicatori economici (inclusiv TVA) 

  TOTAL : 824 777.80 lei (din care C+M = 734 203,75 lei) 

 II) indicatori tehnici : 

 -retea gaze , traseu electric iluminat si  alimentare electrica,  retea telefonie fixa si 

internet, retea apa si canalizare, locuri de joaca, trotuare, alei carosabile si pietonale – 

conform scenariu optim recomandat de studiul de fezabilitate. 

Față de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte 

aprobarea studiul de fezabilitate la obiectivul “Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare 

verticala pentru obiectivul de constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii – 

specialisti din sanatate” 

                 

Serviciul Urbanism si 

Amenjarea Teritoriului 

Chiroiu Nicolae 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea studiul de fezabilitate la obiectivul  

LUCRARI TEHNICO-EDILITARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA PENTRU 

OBIECTIVUL DE CONSTRUCTII LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE 

INCHIRIERII – SPECIALISTI DIN SANATATE 

 

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

studiul de fezabilitate  la obiectivul  “Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare 

verticala pentru obiectivul de constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii 

– specialisti din sanatate” 

 Orasul Valenii de Munte este un oras care are un potential de atragere a tinerilor 

specialisti din sanatate, care doresc sa se stabileasca in localitate. Datorita dezvoltarii 

economice exista premiza de a asigura locuri de munca acestori tineri, insa multi dintre 

acestia sunt nevoiti sa faca naveta sau renunta la locul de munca. Prin oferirea de 

locuinte tinerilor specialisti, Primaria Orasului Valenii de Munte  poate ajuta la 

mentinerea acestora in localitate, comunitatea beneficiind astfel de sprijinul si 

cunostintele acestora. Din aceasta nevoie de a atrage tinerii specialisti ce doresc sa se 

stabileasca in zona insa nu au resursele necesare, a rezultat propunerea realizarii de 

locuinte in vederea inchirierii catre acestia. 

 In vederea realizarii obiectivelor contractului incheiat intre ANL si Consiliul 

Local al Orasului Valenii de Munte pentru transmiterea unui teren in scopul construirii 

de locuinte destinate inchirierii catre specialisti din sanatate in Bdul Nicolae Iorga nr. 

158-160 este necesara asigurarea retelelor tehnico-edilitare si realizarea sistematizarii 

verticale. 

 Studiul de fezabilitate, care trateaza lucrarile tehnico-edilitare si sistematizarea 

verticala, intocmit de SC STRUCTURI SRL, prezinta urmatorii indicatori tehnico-

economici : 

 I) indicatori economici (inclusiv TVA) 

  TOTAL : 824 777.80 lei (din care C+M = 734 203,75 lei) 

 II) indicatori tehnici : 

 - retea gaze , traseu electric iluminat si  alimentare electrica,  retea telefonie fixa 

si internet, retea apa si canalizare, locuri de joaca, trotuare, alei carosabile si pietonale – 

conform scenariu optim recomandat de studiul de fezabilitate. 

Față de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte 

aprobarea studiul de fezabilitate la obiectivul “Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare 

verticala pentru obiectivul de constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii – 

specialisti din sanatate” 

 

Primar 

Florin Constantin 
 


