
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai  obiectivului  de 

investitii  “CONSTRUIRE PATINOAR  VALENII DE MUNTE“ 
 

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.44 alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- art.36 alin.(1), alin.(4) lit.d) 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; 
 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul  întocmit de către 
Serviciul Buget Finante - I.T.L. şi raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului şi turism si comisiei economico – financiara si agricultura; 
 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. Se aproba ” STUDIUL DE FEZABILITATE – CONSTRUIRE PATINOAR VALENII DE MUNTE ”, 
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare . 
 Art.2. Se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investitii „CONSTRUIRE 
PATINOAR VALENII DE MUNTE ”dupa cum urmeaza :  

I) indicatori economici (inclusiv TVA) 
  TOTAL                                                :    3.867.385,49  lei 
                        din care construcţii montaj (C+M)  :   1.862.124,06   lei 
 
 II) indicatori tehnici : 
  suprafata construita patinoar si anexe  - 1473,75 mp  

- suprafete betonate (platforme, parcari si drumuri de acces)  – 1003,00 mp 
- parcari amenajate standard - 28 locuri 
- parcari amenajate pentru persoane cu dizabilitati - 4 locuri  
- garaj masina intretinere gheata  - 32,88 mp  
 - vestiare, spatii administrative si grupuri sanitare - 192,85 mp  

 
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, 
Toma Cornel  

             CONTRASEMNEAZA, 
                          Secretar – Onoiu Elena – Adina 
VALENII DE MUNTE,  6 mai  2019 
NR. 81 
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RAPORT 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai  obiectivului  de 
investitii “ CONSTRUIRE PATINOAR IN ORASUL VALENII DE MUNTE “ 

 
 
 Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la aprobarea studiului de 
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai  obiectivului  de investitii “ CONSTRUIRE PATINOAR IN 
ORASUL VALENII DE MUNTE “ 
  Prezentul proiect  propus spre aprobare are la baza prevederi ale legislației in vigoare astfel: 

-  Legea 273/2006 privind finantele publice locale - art. 44 alin. 1; 
-  H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
-  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, art. 36 alin. 2 lit. b), art 36 alin 4, lit b), art 45 

alin 1. 
- 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. 
 

Conform Hotararii Guvernului nr. 558/08.08.2017 , modificata prin H.G.1022/2018 , unitatile 
administrativ teritoriale transmit  Ministerului Turismului propuneri de proiecte  care se refera la 
„dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement “ ,in vederea cofinantarii , conform art.13 ,lit .c , din H.G. 
1022/2018 , respectiv 85 % din cheltuielile pentru investitia de baza .  

Prin realizarea acestui patinoar se urmareste asigurarea unei locatii optime din punct de vedere 
al modernizarii si dotarii, unde cetatenii orasului Valenii de Munte alaturi de turisti sa invete sa patineze 
si sa practice patinajul de agrement. 

Realizarea acestei investitii presupune atingerea urmatoarelor obiective: 

- dezvoltarea turismului de odihnă şi recreere, acţionându-se în direcţia diversificării 
ofertei pentru agrement la nivelul unitatii administrativ- teritoriale; 
 

- dezvoltarea economica a localitatii prin dezvoltarea facilitatilor turstice moderne si 
atragerea turistilor. 

 
In cadrul documentatiei intocmite de SC  EXIGE PROJECT CONSULTING  SRL   sunt prezentate 

propuneri tehnice, constructive , functional –arhitecturale si tehnologice , precum si indicatorii tehnico-
economici , astfel : 

 
 
I) indicatori economici (inclusiv TVA) 

  TOTAL                                                :    3.867.385,49  lei 



                        din care construcţii montaj (C+M)  :   1.862.124,06   lei 
 
 II) indicatori tehnici : 
   

- suprafata construita patinoar si anexe  -1473,75 mp  
- suprafete betonate (platforme , parcari si drumuri de acces – 1003,00 mp 
- parcari amenajate standard 28 locuri 
- parcari amenajate pentru persoane cu dizabilitati - 4 locuri  
- garaj masina intretinere gheata  - 32,88 mp  
- vestiare, spatii administrative si grupuri sanitare -192,85 mp  

 
 Față de cele de mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte aprobarea studiului de 
fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai  obiectivului  de investitii                           “CONSTRUIRE 
PATINOAR IN ORASUL VALENII DE MUNTE “ 
 
                 
 
 
 

 
Intocmit , 

Moraru Maria Ancuta  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai  obiectivului  de 
investitii “ CONSTRUIRE PATINOAR IN ORASUL VALENII DE MUNTE “ 
 
 
  

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la aprobarea studiului de 
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai  obiectivului  de investitii “ CONSTRUIRE PATINOAR IN 
ORASUL VALENII DE MUNTE “ 

0 
Modificarea Hotararii  Guvernului 558/08.08.2017 , privind aprobarea  Programului pentru 

dezvoltarea investitiilor in turism –Masterplanul investitiilor in turism –si a criteriilor de eligibilitate a 
proiectelor de investitii in turism prin H.G.1022/27.12.2018 , a dat posibilitatea de obtinere de finantari si 
pentru statiuni turistice de interes local , a obiectivelor de investitii ce privesc dezvoltarea infrastructurii 
turistice de agreement . 

Realizarea acestei investitii presupune atingerea urmatoarelor obiective: dezvoltarea turismului 
de odihnă şi recreere, acţionându-se în direcţia diversificării ofertei pentru agrement la nivelul 
unitatii administrativ- teritoriale precum si dezvoltarea economica a localitatii prin dezvoltarea 
facilitatilor turistice moderne si atragerea turistilor. 

In cadrul documentatiei intocmite de SC  EXIGE PROJECT CONSULTING  SRL   sunt prezentate 
propuneri tehnice, constructive , functional –arhitecturale si tehnologice , precum si indicatorii tehnico-
economici. 

Față de cele prezentate mai sus, propun Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte aprobarea 
studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai  obiectivului  de investitii “ CONSTRUIRE 
PATINOAR IN ORASUL VALENII DE MUNTE “ 

 
 
  

Primar 
Florin Constantin 

 
 


