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CONSILIUL LOCAL

SINAIA

JUDETUL

PRAHOVA

ROMANIA

Privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova si
Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru "Lucrari de reabilitari,
modernizari strazi in orasul Sinaia"

/

Ydzdnd Hot6rdrea Consiliului Judetean Prahova nr. 110 10.08.2020 privind asocierea
jude{ului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova
pe anul 2020, in vederea realizarii unor obiective de interes public;
Avdnd in vedere Referatul de aprobare w.21232 I 12.08.2020 al Primarului orasului Sinaia,
precum si Raportul de specialitate nr.21261112.08.2020 intocmit de Compartimentul Investitii si
Achizitii din cadrul Primariei orasului Sinaia;
Ydzend avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
in baza art. 35 alin. (1) din Legea nr, 273 2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

I

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroborat cu art. 139, alin.3, lit. f) si art.
lit. a) din Ordonanta de Urgenta w,57 12019 privind Codul administrativ;

196 alin. (1),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTAR"[$TE:
Art.

Se aproba asocierea dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul
ool-ucrari
Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru
de reabilitari, modernizafi strazi in orasul Sinaia".
1.

-

Art.2. - Se aproba contributia Orasului Sinaia de cofinantare in procent de l0% din suma alocata de
Judetul Prahova pentru obiectivul mentionat la art. 1, respectiv 23.000 lei.

Art. 3.

- Se mandateazaPrimarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia pentru somnarea

Contractului de asocire in numele Orasului Sinaia, judetul Prahova.

Art. 4. - Secretarul orasului Sinaia, va comunicaprezenta hotarare compartimentelor de specialitate
din cadrul Primariei orasului Sinaia si Consiliului Judetean Prahova.
Sinaia, 14 august 2020
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Prefectul Jud. Prahova
Primarul oraqului Sinaia

Serviciul Investitii
Serviciul Buget
se va afisa pe site-ul
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