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                                       HOTĂRÂRE  
     privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea  
                         realizării unor obiective de interes public 

                                                                                                                                                            

           Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.110/10.08.2020 

privind asocierea judeţului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor 

sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2020, in vederea realizarii unor 

obiective de interes public ,  

          Ţinând cont de referatul de aprobare al viceprimarului cu atribuţii de primar 
al comunei , precum şi de raportul întocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, 

          Luând act de avizul favorabil al comisiilor economica si juridica,      

          În temeiul prevederilor art.129, art.139 și art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
          Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 

 

 

                                            HOTĂRĂŞTE : 
 

ART.1 – Se aprobă asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în 

vederea realizării unui obiectiv de interes public , ţinând cont de posibilităţile 

financiare reduse ale comunei , astfel : 

a) ,,Reparaţii si zugraveli exterioare Scoala Gura Vitioarei’’-70.000 lei 

b) ,, Reparaţii şi zugraveli exterioare Scoala Poiana Copaceni ’’- 50.000 lei   

ART.2 – Suma care reprezintă contribuţia financiară a judeţului Prahova la 
finanţarea obiectivelor sus - menţionate este de 120.000  lei , iar  contribuţia 
financiară proprie a comunei Gura Vitioarei este de 10% pentru fiecare obiectiv de 

interes public , si anume 7.000 lei pentru obiectivul de la lit.a) şi 5.000 lei pentru 

obiectivul de la lit.b). 



ART.3 –Se împuterniceşte viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura 

Vitioarei să semneze contractul de asociere . 

ART.4- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică , de către  

secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, la : Instituţia prefectului- 
judeţul Prahova , viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei, Consiliul judeţean 

Prahova şi compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului. 
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