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ROMANIA             JUDETUL PRAHOVA                 CONSILIUL LOCAL VALENII DE MUNTE  

  

HOTARARE 

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 

 

PROIECT „ CRESTEREA  CALITATII VIETII PENTRU POPULATIA  DIN ORASUL VALENII DE 
MUNTE PRIN IMBUNATATIREA  SERVICIILOR  SOCIALE , EDUCATIONALE ,CULTURALE SI 
RECREATIVE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE  „ 

AXA PRIORITARĂ 13, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 9B  

OBIECTIVUL SPECIFIC 13.1  - IMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE 
MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA 

APEL  DE PROIECTE CU NUMARUL POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI 
POR/2018/13/13.1/1/SUERD 

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.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) si alin.(6  lit.c) din O.G.57/2019 privind Codul 
administrativ , 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; 

- Ghidul  Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor 
de   proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și 
POR/2018/13/13.1/1/SUERD 

Vazand referatul de aprobare al  primarului orasului Valenii de Munte, raportul  întocmit de către 
Serviciul Urbanism şi Buget –Finante – ITL,  raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism si al comisiei pentru activitati economico-financiare si 
agricultura ; 

În temeiul prevederilor art.139 O.G.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adopta prezenta hotărâre: 

Art. 1. – Se aproba PROIECTUL  „ Cresterea  calitatii vietii pentru populatia  din orasul 
Valenii de Munte prin imbunatatirea  serviciilor  sociale , educationale ,culturale si 
recreative si imbunatatirea spatiilor publice urbane” în vederea finanţării acestuia în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 
13.1, apelul de proiecte cu numarul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, 
POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI POR/2018/13/13.1 /1/SUERD. 

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „ Cresterea  calitatii vietii pentru 
populatia  din orasul Valenii de Munte prin imbunatatirea  serviciilor  sociale , 
educationale, culturale si recreative si imbunatatirea spatiilor publice urbane”, în 
cuantum de 22.752.733,24  lei (inclusiv TVA).  

Art. 3. - Se aprobă contribuţia proprie în proiect a ORAȘULUI VALENII DE MUNTE , 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuţia de 
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2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 455.054,64 lei (inclusiv TVA) 
reprezentând cofinanţarea proiectului „ Cresterea  calitatii vietii pentru populatia  din 
orasul Valenii de Munte prin imbunatatirea  serviciilor  sociale , educationale ,culturale 
si recreative si imbunatatirea spatiilor publice urbane”. 

Art. 4. -  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „ Cresterea  calitatii vietii pentru populatia  din orasul Valenii de Munte prin 
imbunatatirea  serviciilor sociale,educationale ,culturale si recreative si imbunatatirea 
spatiilor publice urbane„, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 
asigura din Bugetul local. 

Art 5. Se aproba proiectul tehnic pentru CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE SOCIALE 
P+2E+M SI SALA MULTIFUNCTIONALA – EAUBONNE aferente realizarii proiectului integrat  
„Cresterea  calitatii vietii pentru populatia  din orasul Valenii de Munte prin 
imbunatatirea  serviciilor sociale , educationale ,culturale si recreative si 
imbunatatirea spatiilor publice urbane”. 

Art 6. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii CONSTRUIRE 2 
IMOBILE DE LOCUINTE SOCIALE P+2E+M SI SALA MULTIFUNCTIONALA –EAUBONE ,  dupa cum 
urmeaza: 

a) Indicatori economici (inlcusiv TVA): 

TOTAL              = 8.847.837,31 lei 

(din care C+M   = 7.019.323,12 lei) 

b) Indicatori tehnici: 

- 2 imobile locuinte sociale cu 14 unitati locative fiecare si sala multifunctionala; 

- 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; 

Art 7. Se aproba proiectul tehnic pentru CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE SOCIALE 
P+2E+M – GHIDULESTI aferente realizarii proiectului integrat  „Cresterea  calitatii vietii 
pentru populatia  din orasul Valenii de Munte prin imbunatatirea  serviciilor sociale , 
educationale ,culturale si recreative si imbunatatirea spatiilor publice urbane”. 

Art 8. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii CONSTRUIRE 2 
IMOBILE DE LOCUINTE SOCIALE P+2E+M – GHIDULESTI – dupa cum urmeaza: 

a) Indicatori economici (inlcusiv TVA): 

TOTAL                = 8.171.161,11 lei 

(din care C+M      = 6.368.895,51 lei) 

b) Indicatori tehnici: 

- 2 imobile locuinte sociale cu 14 unitati locative fiecare; 

- 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; 

 

Art.9 .Se aproba proiectul tehnic „ REABILITARE , REAMENAJARE SI IMBUNATATIRE CONDITII 
DE AGREMENT IN PARCUL EROILOR” Valenii de Munte aferent realizarii proiectului integrat 
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„Cresterea  calitatii vietii pentru populatia  din orasul Valenii de Munte prin 
imbunatatirea  serviciilor  sociale , educationale ,culturale si recreative si 
imbunatatirea spatiilor publice urbane”. 

 

Art 10. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „REABILITARE, 
REAMENAJARE SI IMBUNATATIRE CONDITII DE AGREMENT IN PARCUL EROILOR” – dupa cum 
urmeaza: 

c) Indicatori economici (inlcusiv TVA): 

TOTAL            = 5.338.634,83 lei 

(din care C+M = 4.717.430,13 lei) 

d) Indicatori tehnici: 

- sistematizarea cotelor terenului, realizarea de palisade decorative din piatra 
naturala cu inaltime redusa ce vor functiona si ca spatii de odihna si asteptare,  
dotarea parcului cu: banci ornamentale, cosuri de gunoi, iluminat cu stalpi 
ornamentali, iluminarea monumentului eroilor, sistem de irigare, sistem de 
supraveghere video, acces internet (WiFi), reconfigurare alei,reconfigurarea, 
dotarea si amenajarea locului de joaca 

Art. 11. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 12. - Se împuternicește domnul CONSTANTIN FLORIN  – Primarul orasului, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORAȘULUI VALENII DE MUNTE . 

Art. 13 .   Hotararea Consiliului Local  58/20.05.2020  se abroga . 

Art. 14.  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, 

Raiciu Liliana - Sanda 

 

           

                     CONTRASEMNEAZĂ: 

            Secretar general: Onoiu Elena – Adina 

 

VALENII DE MUNTE, 28 august 2020. 

NR. 99 
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ROMANIA 
JUETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
NR. __________/________________ 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea proiectului "Creșterea calităţii vieţii pentru populaţia 
din Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, 

educaţionale, culturale și recreative și îmbunătăţirea spaţiilor publice 
urbane" si a cheltuielilor aferente acestuia 

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la 
aprobarea proiectului integrat  "Creșterea calităţii vieţii pentru populaţia din 
Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, 
culturale și recreative și îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane" si a 
cheltuielilor aferente acestuia , proiect ce  cuprinde construirea de doua  
locuinte sociale  pe Str. Ghidulesti si str. Eaubonne in Orasul Valenii de 
Munte si proiectul de “Reabilitare,reamenajare si imbunatatire conditii de 
agrement in Parcul Eroilor” Valenii de Munte , in conformitate cu ultima 
forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie. 

Valoarea totala a proiectului integrat  "Creșterea calităţii vieţii pentru 
populaţia din Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, 
educaţionale, culturale și recreative și îmbunătăţirea spaţiilor publice 
urbane" este de 22.752.733,24 lei  inclusiv TVA , din care contributia proprie 
a UAT Oras Valenii de Munte  este de 455.055,64  lei inclusiv TVA . 

Mentionez ca acest proiect , a fost admis spre finantare dupa 
verificarea tehnica si financiara . 

Faţă de cele de mai sus, propun Consiliului Local al Orasului Valenii de 
Munte abrogarea HCL 58/20.05.2020 si aprobarea in forma actualizata , a  
proiectului "Creșterea calităţii vieţii pentru populaţia din Orașul Vălenii de 
Munte prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și 
recreative și îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane” in Oras Valenii de 
Munte, in vederea finantarii acestuia in  cadrul  Programului Operational 
Regional 2014-2020 - APELURILE DE PROIECTE CU NUMĂRUL 
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI 
POR/2018/13/13.1/1/SUERD si a cheltuielilor aferente acestuia . 

 

Primar, 

Florin Constantin 
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ROMANIA 

JUETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

SERVICIUL BUGET FINANTE – ITL  

NR. __________/________________ 

 

 

 

RAPORT  

 

                 privind aprobarea proiectului "Creșterea calităţii vieţii pentru populaţia din 
Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale 
și recreative și îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane" si a cheltuielilor aferente 
acestuia 

 

 

In data de 20.05.2020  , v-am supus spre aprobare  Proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul de investitii  "Creșterea calităţii 
vieţii pentru populaţia din Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, 
educaţionale, culturale și recreative și îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane", ce avea la 
baza oportunitatile de finantare prin accesarea de fonduri europene prin PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 - APELURILE DE PROIECTE CU NUMĂRUL 
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI POR/2018/13/13.1/1/SUERD . 

In urma parcurgerii etapei de evaluare tehnica si financiara ,cererea de finantare a fost 
admisa ,  proiectul propus  trecand in etapa precontractuala , urmand a fi depuse documente 
suplimentare . 

In acest sens este necesara actualizarea hotararii de aprobarea a proiectului in 
conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de avaluare si selectie , 
astfel : 

 

  - CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE SOCIALE P+2E+M SI SALA MULTIFUNCTIONALA –
EAUBONE   : 

 

c) Indicatori economici (inlcusiv TVA): 

TOTAL              = 8.847837,31  lei 

(din care C+M   = 7.019.323,12 lei) 

d) Indicatori tehnici: 
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- 2 imobile locuinte sociale cu 14 unitati locative fiecare si sala multifunctionala; 
- 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; 

    - CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE SOCIALE P+2E+M – GHIDULESTI  : 

 

e) Indicatori economici (inlcusiv TVA): 

TOTAL                =  8.171.161,11 lei 

(din care C+M      = 6.368.895,51 lei) 

 

f) Indicatori tehnici: 

- 2 imobile locuinte sociale cu 14 unitati locative fiecare; 

- 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; 

- REABILITARE, REAMENAJARE SI IMBUNATATIRE CONDITII DE AGREMENT IN 
PARCUL EROILOR”  : 

 

a)  Indicatori economici (inlcusiv TVA): 

TOTAL           = 5.338.634,83 lei 

(din care C+M = 4.717.430,13 lei) 

 

 

 

e) Indicatori tehnici: 

- sistematizarea cotelor terenului, realizarea de palisade decorative din piatra 
naturala cu inaltime redusa ce vor functiona si ca spatii de odihna si 
asteptare,  dotarea parcului cu: banci ornamentale, cosuri de gunoi, iluminat 
cu stalpi ornamentali, iluminarea monumentului eroilor, sistem de irigare, 
sistem de supraveghere video, acces internet (WiFi), reconfigurare 
alei,reconfigurarea, dotarea si amenajarea locului de joaca. 

 

Valoarea totala a proiectului integrat "Creșterea calităţii vieţii pentru populaţia din 
Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și 
recreative și îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane" , recalculata ,este de 22.752.733,24  
lei inclusiv TVA, din care contributia proprie a UAT Oras Valenii de Munte  este de  
455.054,64  lei inclusiv TVA.  

Faţă de cele de mai sus, propunem  Consiliului Local al Orasului Valenii de Munte 
abrogarea HCL 58/20.05.2020   si aprobarea prezentului  proiect de hotarare  de aprobare 
a proiectului de investitii "Creșterea calităţii vieţii pentru populaţia din Orașul Vălenii de 
Munte prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative și 
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îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane" in Oras Valenii de Munte, in vederea finantarii 
acestuia in  cadrul  Programului Operational Regional 2014-2020 - APELURILE DE PROIECTE 
CU NUMĂRUL POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI 
POR/2018/13/13.1/1/SUERD si a cheltuielilor aferente acestuia . 

 

 

 

                 

Serviciul Urbanism si Amenjarea Teritoriului                      Serviciul Buget Finante –ITL 

 

 

     Chiroiu Nicolae                                                        Moraru Maria Ancuta 

 

  

 

     

 

 

        
 


