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Activitatea Consiliului Jude ean Prahova în primul an de mandat (2004-2005), s-a desf urat
sub semnul cunoa terii i promov rii oportunit ilor. Aceasta a implicat consult ri i analize
permanente ale mediului economic i social incluzând administra ia local i serviciile publice. Pe
de alt parte, dezvoltarea democra iei reclam instituirea unei noi rela ii între cet eni i
administra ie, cre terea i înt rirea rolului autorit ilor locale i reconsiderarea parteneriatului cu
societatea civil .
Aparatul propriu de specialitate al consiliului jude ean, structurat pe 6 direc ii generale:
economico-financiar , amenajarea teritoriului, urbanism i gestiunea localit ilor, juridic-contencios
i administra ie local , integrare european , rela ii institu ii publice, servicii comunitare i societ i,
logistic , serviciul audit i control financiar, biroul resurse umane i compartimentul consilieri i
rela ii cu mass-media (Anexele nr.1 i nr.2), a fost redimensionat la începutul anului 2005 în func ie
de natura atribu iilor specifice, prin reducerea num rului de personal în unele compartimente, prin
concentrarea atribu iilor i înfiin area unor noi compartimente, urm rind o mai mare flexibilitate i
adaptabilitate la contextul actual.
Înfiin area Direc iei Logistic cu atribu ii legate direct de activitatea de achizi ii publice pentru
consiliul jude ean i institu iile publice din subordine, asigur transparen a, corectitudinea i
încurajarea mediului concuren ial.
ACTIVITATEA CONSILIULUI JUDE EAN
S-a desf urat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administra ia public
local i ale Regulamentului de organizare i func ionare a aparatului propriu de specialitate al
Consiliului Jude ean Prahova.
În perioada analizat , Consiliul jude ean s-a întrunit în 15 edin e din care 6 ordinare i 9
extraordinare.
Au fost emise 136 hot râri ale consiliului jude ean i 160 dispozi ii ale pre edintelui.
Acestea au fost înregistrate i comunicate, în termenele prev zute de lege, autorit ilor i
persoanelor interesate.
Prefectul jude ului Prahova a atacat în instan a de contencios administrativ Hot rârea
Consiliului jude ean Prahova nr.127/2004 privind contractul/acordul colectiv de munc pentru
func ionarii publici i personalul contractual din consiliul jude ean i de la Direc ia General de
Patrimoniu Jude ean. Consiliul jude ean a ob inut solu ie favorabil , dovedindu-se temeinicia
hot rârii adoptate.
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC-CONTENCIOS I ADMINISTRA IE LOCAL
Activitatea de reprezentare în justi ie, în perioada analizat :
252 Cauze
172 cauze ale prim riilor, consiliilor locale, comisiilor de aplicare a Legii nr.18/1991 i a
Legii nr.1/2000, din care: 135 solu ionate, 31 în curs de solu ionare, 4 suspendate,
2 renun are la judecat .
80 cauze proprii ale Consiliului jude ean, din care: 50 solu ionate, 22 în curs de
solu ionare, 4 suspendate, 4 renun are la judecat .
9 dosare repuse pe rol cu contesta ii Legea 112/1995, din care: în 5 dosare s-a constatat
perimarea, în 3 dosare s-a men inut m sura suspend rii, într-un dosar s-a solu ionat pe fond
contesta ia prin respingerea acesteia;
S-au solu ionat 14 notific ri formulate potrivit Legii nr.10/2001 prin dispozi ii ale
pre edintelui Consiliului jude ean împotriva c rora s-au formulat, potrivit art.24 din lege, 2
contesta ii, în curs de solu ionare.
Pentru solu ionarea a 8 notific ri-cereri de restituire în natur - a fost necesar trecerea a 9
imobile din domeniul public în cel privat al jude ului Prahova, prin hot râri ale consiliului jude ean.
S-au elaborat 17 proiecte de hot râri de guvern i o ordonan de urgen .
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Ca urmare a alegerilor locale i generale, au fost ref cute 30 proiecte de hot râri de
guvern, care în prezent se afl la ministere, în diverse stadii de avizare.
S-au efectuat 86 ac iuni de coordonare a activit ii consiliilor locale i 3 ac iuni de
îndrumare a activit ii secretarilor nou numi i în func ie. În urma ac iunilor de coordonare, de i
activitatea la majoritatea consiliilor locale s-a îmbun t it, se constat totu i c , la unele se
manifest deficien e.
Informare, rela ii publice i secretariat ordine public
Au fost înregistrate:
381 peti ii dintre care:
179 rezolvate favorabil,
119 nefavorabil,
83 sunt în curs de solu ionare.
Conform Hot rârii Guvernului nr.1723/2004 pentru realizarea m surilor stabilite în cadrul
programului de m suri pentru combaterea birocra iei în activitatea de rela ii cu publicul i
deservirea operativ a acestora chiar i în afara programului zilnic de lucru, din luna noiembrie
2004 s-a stabilit zilnic un program corespunz tor. A fost afi at i mediatizat programul cu publicul,
i planificarea audien elor pentru a se evita aglomerarea sau suprasolicitarea unor persoane i pentru
reducerea timpului de a teptare al cet enilor.
În aceast perioad Autoritatea Teritorial de Ordine Public s-a întrunit în 5 edin e
ordinare, activitatea Autorit ii s-a îmbun t it substan ial, reu indu-se o mai bun colaborare cu
organele de poli ie, fiind în cre tere num rul inform rilor privind activit i specifice acestora pentru
combaterea infrac ionalit ii i asigurarea corespunz toare a ordinii i lini tii publice, în colaborare
cu alte unit i ce au atribu ii pe aceast linie.
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIAR
Sursele de echilibrare ale jude ului Prahova
Perioada 1 iulie – 31 decembrie 2004
Bugetul pe anul 2004, a fost aprobat prin Legea nr.507/28 noiembrie 2003, fondurile alocate
fiind repartizate prin H.C.J. nr.148/ 19 decembrie 2003.
Astfel, fiecare consiliu local i-a putut stabili strategia financiar corelând resursele proprii,
posibil de realizat, cu sursele de echilibrare alocate din bugetul de stat.
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 - Legea nr.507/28 noiembrie 2003, jude ului
Prahova i s-au alocat pân la data de 30 iunie 2004, surse de echilibrare, reprezentând sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în sum de 2.326.935.472 mii lei.
În perioada 1 iulie 2004 - 31 decembrie 2004 s-au aprobat prin hot râri de consiliu jude ean
un num r de 5 rectific ri bugetare i totodat a fost rectificat bugetul jude ului Prahova prin
Hot râri ale Guvernului cu destina ie pe unit i administrativ teritoriale, pentru asigurarea unor
cheltuieli curente ale autorit ilor administra iei publice locale, finan area cheltuielilor curente i de
capital ale autorit ilor administra iei publice locale, pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului
pentru înc lzirea locuin ei cu lemne, c rbuni i combustibili petrolieri, precum i pentru sus inerea
sistemului de protec ie a persoanelor cu handicap.
În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2004 sursele de echilibrare se prezint astfel:
- program actualizat 2004
2.326.935.472 mii lei
- influen e
+ 186.546.012 mii lei
- program definitiv 2004
2.513.480.484 mii lei
Urmare a dep irii programului anual ( cota de 17% aflat la dispozi ia Consiliului Jude ean
Prahova), prin Hot rârile Consiliului Jude ean nr.91/21 septembrie 2004, nr.108/10 noiembrie 2004,
nr.115/ 8 decembrie 2004 i nr.120/ 23 decembrie 2004 s-au rectificat bugetele localit ilor cu suma
de 109.350.000 mii lei, astfel:
- program actualizat
267.200.000 mii lei
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- influen e
- program definitiv

+ 109.350.000 mii lei
375.550.000 mii lei

Perioada 1 ianuarie –31 mai 2005
În anul 2005 în completarea resurselor proprii, prin Legea nr. 511/ 2004 – legea bugetului de
stat pe anul 2005, s-au alocat jude ului Prahova surse de echilibrare în sum de 2.632.548.400 mii
lei.
Sumele de echilibrare alocate prin legea bugetului de stat pentru jude ul Prahova în perioada 1
ianuarie - 31 mai 2005 se prezint astfel:
- Program ini ial
2.632.548.400 mii lei
- influen e
+ 2.139.313 mii lei
- program 31 mai 2005
2.634.687.713 mii lei
Totodat , a fost repartizat i suma de 340.000.000 mii lei reprezentând cota de 22% din
impozitul pe venit aflat la dispozi ia consiliului jude ean.
Prin H.C.J. nr. 31/21 martie 2005 i nr.59/16 mai 2005 au fost rectificate în anul 2005,
bugetele localit ilor cu suma de 40.000.000 mii lei urmare a dep irii programului pe trimestrul I la
aceast surs , astfel:
- program ini ial
340.000.000 mii lei
- influen e
+ 40.000.000 mii lei
- program rectificat
380.000.000 mii lei
De men ionat c la repartizarea sumelor reprezentând criterii specifice s-au avut în vedere
urm toarele:
- înfiin area i func ionarea Poli iei Comunitare la nivelul jude ului;
- sprijinirea consiliilor comunale în asigurarea cofinan rii programelor SAPARD;
- finan area cheltuielilor de investi ii aflate în curs de execu ie cu termen PIF 2005.
De asemenea, ca urmare a calamit ilor provocate de inunda iile din luna mai au fost alocate
fonduri pentru localit ile afectate, prin diminuarea bugetului propriu al jude ului. (Anexa nr.3)
Bugetul propriu al jude ului
Perioada 1 iulie –31 decembrie 2004
Prin Hot rârea Consiliului Jude ean nr.149/ 19.12.2003, s-a aprobat bugetul propriu al
jude ului pe anul 2004, la venituri i cheltuieli totale în sum de 748.384.722 mii lei.
Conform H.C.J. nr.16/05 martie 2004, nr. 36/07 aprilie 2004, nr. 48/20 aprilie 2004, nr.53/13
mai 2004 i nr.65/15 iunie 2004 la data de 30 iunie 2004 bugetul propriu al jude ului a fost
aprobat la venituri i cheltuieli totale în sum 842.230.610 mii lei.
Începând cu 1 iulie 2004, au fost adoptate 7 hot râri de rectificare a bugetului Consiliului
Jude ean Prahova, bugetul propriu al jude ului se prezint , dup cum urmeaz :
- Program actualizat
842.230.610 mii lei
- influen e
+ 50.567.212 mii lei
- program definitiv
892.797.822 mii lei
Perioada 1 ianuarie – 31 mai 2005
În anul 2005 în baza prevederilor Legii nr.108/2004 de aprobarea a O.U.G. nr.45/2003 –
privind finan ele publice locale i Legii nr.511/2004 –legea bugetului de stat pe anul 2005, Consiliul
Jude ean Prahova a aprobat bugetul propriu al jude ului în condi ii de autonomie potrivit legii.
Bugetul propriu al jude ului la data de 31 mai 2005, ca urmare a hot rârilor de rectificare nr.
31/21 martie 2005 i nr. 59/16 mai 2005, se prezint astfel:
- program ini ial
- influen e
- program la 31mai 2005

1.054.187.900 mii lei
- 19.857.072 mii lei
1.034.330.828 mii lei
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Bugetul propriu al jude ului la data de 31 mai 2005 este prezentat în Anexa nr.4.
Ca urmare a apari iei unor noi reglement ri legislative, bugetul propriu a fost influen at de
urm toarele ac iuni:
• organizarea i func ionarea serviciilor comunitare de eviden a persoanelor prin înfiin area
Direc iei Jude ene de Eviden a Persoanelor Prahova;
• unificarea Direc iei Generale Jude eane pentru Protec ia Copilului Prahova cu Direc ia
Jude ean de Asisten Social în Direc ia General de Asisten Social i Protec ia
Copilului Prahova;
• desfiin area Corpului Gardienilor Publici Prahova i înfiin area Poli iei Comunitare la nivelul
unit ilor administrativ - teritoriale;
• reorganizarea activit ii de consultan agricol aprobat prin Legea nr.77/ 2005, concretizat
prin trecerea Centrului Jude ean de Consultan Agricol Prahova din subordonarea
Consiliului Jude ean Prahova în subordinea Agen iei Na ionale de Consultan Agricol .
RESURSE UMANE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul func ionarilor publici,
republicat , precum i cu Legea nr.161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în
exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i
sanc ionarea corup iei, s-au centralizat i transmis c tre Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici
situa ia func iilor publice i func ionarilor publici i modific rile care intervin în aparatul propriu al
celor 89 de consilii locale comunale, necesare bazei de date monitorizate de c tre Agen ie. De
asemenea, au fost completate „Declara iile de avere i interese ale func iilor de demnitate public ”,
precum i cele ale func ionarilor publici din cadrul aparatului propriu.
S-a asigurat aplicarea la termen i corect a tuturor prevederilor legislative, în ceea ce
prive te, încadrarea, avansarea, promovarea, aplicarea index rilor i a major rilor salariale pentru
to i salaria ii din aparatul propriu al Consiliului Jude ean.
Începând cu data de 01 februarie 2005, modificarea structurii organizatorice s-a reflectat într-o
nou organigram i stat de func ii (Anexa nr.1 i nr.2) pentru aparatul propriu al Consiliului
Jude ean Prahova.
În lunile octombrie 2004, februarie 2005 i aprilie 2005 s-au organizat concursuri pentru
angajarea func ionarilor publici, promovarea în clase, grade profesionale i trepte de salarizare.
În cursul lunii decembrie s-a organizat, coordonat i monitorizat procesul de evaluare a
performan elor profesionale ale func ionarilor publici i ale personalului contractual pentru anul
2004, precum i evaluarea posturilor i întocmirea fi elor de post având în vedere noua structur
organizatoric .
În cadrul perfec ion rii continue a preg tirii profesionale s-a asigurat participarea a 63 de
salaria i din toate direc iile Consiliului Jude ean Prahova, la programele organizate de Institutul
Na ional de Administra ie i Centrul Regional de Formare Continu pentru Administra ia Public
Bucure ti, 12 func ionari publici au absolvit cursuri postuniversitare i 20 func ionari publici au
urmat cursuri E.C.D.L.
În cursul lunii iunie 2005 un num r de 18 func ionari publici de conducere i de execu ie din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude ean vor sus ine examenul de absolvire a cursurilor
postuniversitare.
AMENAJAREA TERITORIULUI I URBANISM
În cursul anului 2004, s-au reactualizat Planurile Urbanistice Generale ale ora elor B icoi,
Breaza, Comarnic, Sinaia, Azuga cu date legate de apari ia elementului major de infrastructur de
transport a României „Coridorul IV – Autostrada Bucure ti – Bra ov”, respectiv integrarea în
re eaua de transport pan – european , sumele ridicându-se la cca 1.300.000.000 lei, finan are
asigurat de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului (MTCT).
Documenta iile urbanistice sunt predate la MTCT i la prim rii, fiind în prezent în proces de
avizare.
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Pentru actualizarea i completarea PUG - urile comunelor Scor eni, M neciu, Olari i
Cocor tii Col s-a alocat suma de 600.000.000 lei.
Este necesar actualizarea PUG-urilor conform noilor prevederi ale Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului i urbanismul i corespunz tor strategiilor de dezvoltare ale localit ilor
întrucât le expir durata de valabilitate.
S-a solicitat MTCT ini ierea unui Ordin comun cu Ministerul Administra iei i Internelor
privind accesul gratuit al Consiliilor Jude ene i Consiliilor Locale la planurile topografice în format
digital actualizate cu fonduri de la Banca Mondial i gestionate de Agen ia Na ional de Cadastru
i Publicitate Imobiliar .
În perioada de referin , s-au elaborat documenta ii urbanistice de tip PUZ / PUD:
Tipul documenta iei
• Planuri Urbanistice Zonale (total)
- din care, la comanda prim riilor
• Planuri Urbanistice de Detaliu (total)
- din care, la comanda prim riilor

07. 2004 – 05. 2005
23
5
24
1

Activitatea desf urat de Comisia Tehnic de Amenajarea Teritoriului i Urbanism a
jude ului Prahova (CTATU) în aceast perioad :
- nr. edin e de avizare
- nr. lucr ri prezentate
- nr. lucr ri avizate favorabil, din care:
- documenta ii urbanistice
- lucr ri publice, studii de fezabilitate

07.2004 - 05.2005

7
60
57
45
12

S-au încasat din activitatea comisiei (eliberare avize) taxe în valoare de 6.837.000 lei.
Eliberarea certificatelor de urbanism i a autoriza iilor de construire/desfiin are aflate în
competen a de emitere a Consiliului Jude ean Prahova:
- certificate de urbanism
- autoriza ii de construire
- autoriza ii de desfiin are
- prelungiri certificate de urbanism
- prelungiri autoriza ii de construire / desfiin are

07. 2004 – 05. 2005
201
73
5
15
3

Valoarea investi iilor autorizate de c tre Consiliul Jude ean Prahova:
TOTAL valoare investi ii autorizate, din care :
- investi ii publice

07. 2004 – 05. 2005
417.580.969.721
179.129.655. 945

Sumele încasate din taxele de eliberare a certificatelor de urbanism, a autoriza iilor de
construire/desfiin are i din prelungirile de valabilitate ale acestora:
Sume încasate din taxe (lei)
- taxe din certificate de urbanism
- taxe din prelungiri certificate de urbanism
- taxe din autoriza ii de construire
- taxe din prelungiri autoriza ii de construire
- taxe din autoriza ii de desfiin are
TOTAL (lei)
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07.2004 – 05.2005
86.258.895
2.566.280
1.230.986.371
6.051.862
85.569.682
1.411.433.090

S-au eliberat 823 avize, din care:
- 523 avize pentru certificate de urbanism
- 300 avize pentru autoriza ii de construire/desfiin are.
Cele mai multe solicit ri s-au primit din partea comunelor: Arice tii Rahtivani (11), Blejoi (21),
Brazi (14), Bucov (14), Drajna (18), Flore ti (11), M neciu (17), P ule ti (11), Tei ani (15).
Sumele încasate din taxele de eliberare a avizelor Consiliului Jude ean Prahova necesare
prim riilor de comune pentru emiterea certificatelor de urbanism i a autoriza iilor de
construire/desfiin are:

- pentru certificate de urbanism
- pentru autoriza ii de construire / desfiin are
TOTAL (lei)

lei
07.2004– 05.2005
56.926.000
32.754.000
89.680.000

Prin Dispozi ia Pre edintelui Consiliului Jude ean Prahova nr. 110/14.09.200, în baza
prevederilor Legii nr. 50/1991 republicat cu modific rile ulterioare, s-a constituit COMISIA DE
ACORDURI UNICE A JUDE ULUI PRAHOVA.
Comisia i-a început activitatea în data de 23.09.2004.
Situa ia acorduri unice
- num r edin e
- num r acorduri unice eliberate
- taxe încasate din acorduri unice

23.09.2004 – 31.05.2005
36
1.027
122.248.000

Constituirea b ncii de date cuprinzând lucr rile publice i construc iile autorizate pe plan
jude ean începând din anul 1992 i pân în prezent.
La sfâr itul trimestrului IV-2004 - în banca de date a Consiliului Jude ean Prahova figurau un
num r total de 73.395 înregistr ri reprezentând autoriza iile emise în tot jude ul în perioada
01.01.1992 – 31.12.2004, din care:
- lucr ri autorizate de Consiliul Jude ean Prahova
2.844
- lucr ri autorizate de prim riile din jude
70.551
Din totalul de 73.395 autoriza ii de construire emise în jude ul Prahova în perioada 1992-2004, un
num r de 27.294 au avut ca obiect realizarea de locuin e, din care pe anul 2004 - 1.329.
S-au efectuat controale prin sondaj în 17 localit i din jude , fiind aplicate 14 amenzi
contraven ionale. Suma încasat din amenzile aplicate este de 90.000.000 lei.
În perioada iulie 2004 – mai 2005 s-a continuat activitatea de realizare a lucr rilor de cadastru
imobiliar-edilitar i de constituire a b ncii de date urbane conform prevederilor Legii nr. 7/1996 i
HGR nr. 521/1997, în 6 localit i ( Ploie ti, Câmpina, Azuga, Breaza, Bu teni, Comarnic). Pentru
aceste lucr ri, M.T.C.T. a aprobat pentru anul 2004 alocarea sumei de 4.275.000.000 lei, sum ce a
fost consumat integral, iar pentru anul 2005, suma de 3.292.200.000 lei.
S-a continuat procesul de culegere a informa iilor ce vor constitui baza pentru crearea unui
Sistem Geografic Informa ional (GIS) al localit ilor, în prezent fiind arhivate digital planurile
topografice din 100 localit i, prin scanarea a 3.262 plan e.
În conformitate cu H.G.R. nr. 834/1991 s-a continuat activitatea de recep ie topografic i de
avizare a documenta iilor prezentate de societ ile comerciale cu capital de stat în vederea ob inerii
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce le de in.
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Pentru perioada iulie 2004 – mai 2005, situa ia se prezint astfel:
- nr. beneficiari care au prezentat documenta ii topografice
- nr. amplasamente prezentate i analizate
- din care, cu proces – verbal de recep ie topo
- nr. documenta ii prezentate în comisia jude ean , din care:
- avizate favorabil
- respinse
- nr. hot râri emise pentru eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de
proprietate
- nr. certificate de atestare a dreptului de proprietate emise
- nr. hot râri emise pentru reorganizarea comisiilor pentru stabilirea i evaluarea
terenurilor aflate în patrimoniul societ ilor comerciale (societ i care au fost
înfiin ate prin decizii ale Prefecturii Prahova, Consiliului Jude ean Prahova sau ale
Consiliilor locale)

36
300
300
124
106
18
5
27
5

În cadrul programului AMTRANS derulat de Ministerul Educa iei i Cercet rii privind proiectul
de constituire a sistemului informatic de gestionare a zonelor expuse la riscuri naturale - în
care Consiliul Jude ean Prahova este beneficiar i cofinan ator – s-au recep ionat fazele II i III ale
proiectului, i anume :
- „Proiectare model func ional pentru sistemul integrat jude ean”
- „Realizare model func ional pentru sistemul integrat jude ean”.
În prezent este în derulare etapa IV-a: „Experimentare model func ional pentru sistemul
integrat jude ean”.
În cadrul programului SAMTID de reabilitare a re elelor de alimentare cu ap a ora elor din
jude , derulat în parteneriat cu Consiliul Jude ean Prahova, s-a efectuat recep ia documenta iilor
topografice i s-au ob inut avizele necesare eliber rii acordului unic i autoriza iei de construire.
INSTITU II PUBLICE, SERVICII COMUNITARE I SOCIET

I

Noua conducere a jude ului i-a îndreptat aten ia, cu prec dere, asupra lucr rilor aflate în curs
de execu ie i a acordat sprijin prim riilor pentru finalizarea unor lucr ri aflate într-un stadiu
avansat, pentru continuarea lucr rilor începute i al c ror ritm de execu ie a fost mult încetinit din
lipsa fondurilor i pentru efectuarea unor lucr ri urgente i strict necesare comunit ilor locale.
Obiectivele de investi ii i repara ii pentru care Consiliul Jude ean a alocat fonduri în
perioada 01 iulie 2004-01 iunie 2005:

UNIT

I COLARE
Investi ii (cl diri noi i extinderi)-lucr ri în continuare
Centrale termice pentru coli
Bran amente gaze coli
Repara ii coli
SEDII ADMINISTRATIVE
Investi ii (cl diri noi, extinderi)-lucr ri în continuare
Achizi ie cl diri pentru amenajare sediu prim rie
Racord gaze institu ii publice
Repara ii sedii prim rii
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Num r
localit i
34
9
5
1
19
12
7
2
1
2

Valoare
Mil. lei.
7.793
2.357
1.394
142
3.900
4.334
2.656
826
568
284

OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE
C mine culturale, s li festivit i (cl diri noi) - lucr ri în
continuare
Repara ii capitale c mine culturale
Repara ie biseric
ALIMENTARE CU AP *
Lucr ri în continuare
programul H.G. nr. 687/1997
În anul 2004 nu au fost alocate fonduri
Pentru anul 2005 s-a alocat suma de 12.300mii USD
programul H.G. nr. 577 / 1997
În anul 2004 s-a alocat de la bugetul de stat suma total de
6,5 miliarde lei pentru 5 obiective;
Pentru anul 2005 s-a alocat suma de 4 miliarde lei,
decontându-se suma de 1,759 miliarde lei pân la aceast
dat .
Parteneriat: „Alimentare cu ap din sursa Teleajen a
localit ilor Arice tii Zeletin, C rbune ti, P cure i, Predeal
S rari, Surani, oimari,”
An 2004 = 1 miliard lei i 5 miliarde lei contribu ie
C.J.PH. conform parteneriat;
Anul 2005 = 5 miliarde lei contribu ie C.J.PH. conform
parteneriat
S N TATE
Dispensare (lucr ri în continuare)
Unit i Medico-Sociale (lucr ri în continuare): Puchenii
Mari, Bolde ti- Sc ieni
DRUMURI COMUNALE, STR ZI
Lucr ri în continuare
Lucr ri noi
Ap rare maluri
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Lucr ri recep ionate
Lucr ri în continuare
Documenta ii
ILUMINAT PUBLIC
Lucr ri recep ionate
Lucr ri noi
PIE E
Amenajare pie e
GESTIUNEA DE EURILOR
Remedierea lucr rilor la rampa ecologic de la B ne ti

6
3

1.791
781

2
1

710
300

7

2.146

24

3
1
2

3.450
410
3.040

18
5
11
2
5
1
3
1
3
2
1
1
1

10.905
2.452
7.743
710
1.193
101
350
142
3.000
3.000

În anul 2005, Programul de investi ii al jude ului este format, în majoritate, din lucr ri în
continuare. Astfel, s-a acordat prioritate lucr rilor de consolidare la Palatul Administrativ (începute
în anul 1998), la Palatul Culturii (începute în anul 2002), finaliz rii construc iei Centrului
Administrativ Zonal Mizil (început în anul 2003) precum i continu rii i finaliz rii unor drumuri
jude ene de maxim importan .
Poli ia Comunitar
În urma apari iei Legii nr.371/2004 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Poli iei
Comunitare, în 100 de localit i ale jude ului a fost înfiin at Poli ia Comunitar , consiliile locale
fiind sprijinite financiar în vederea organiz rii acesteia.
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Parcuri industriale i societ i comerciale
În perioada 01.07.2004 - 01.06.2005, în calitatea sa de ac ionar la parcuri industriale i
societ i comerciale, Consiliul Jude ean Prahova a monitorizat activitatea de exploatare a parcurilor
industriale, a participat prin reprezentan ii s i în comisiile de licita ie i recep ie pentru obiectivele
societ ilor comerciale.
În anexele 5 i 6 sunt prezentate situa iile economice ale parcurilor industriale i ale societ ilor
comerciale în perioada iulie 2004-iunie 2005.
Prin Hot rârea Consiliului Jude ean Prahova nr.13/2004, modificat prin Hot rârea
nr.100/2004, s-a înfiin at S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. operator unic la nivel jude ean pentru
servicii de ap si canalizare, care i-a început activitatea la data de 01.03.2005.
Echipa manageriala a societ ii a fost selec ionat prin concursul desf urat în perioada
ianuarie-februarie 2005.
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., în calitate de operator unic î i desf oar activitatea în baza
unui contract de delegare de gestiune prin concesiune, încheiat cu Consiliul Jude ean i Consiliile
Locale ale ora elor: Azuga, B icoi, Bu teni, Breaza, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Sl nic,
Urla i, V lenii de Munte.
Pentu desf urarea în bune condi ii a activit ii S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., prin Hot rârea
nr. 50/11.04.2005, Consiliul Jude ean Prahova a majorat aportul la capitalul social al societ ii cu
suma de 4 miliarde lei.
Pân la data de 01.06.2005 societatea comercial a preluat efectiv activitatea de ap -canal în
toate ora ele sus men ionate, mai pu in la V lenii de Munte.
S-a propus înfiin area unei noi societ i comerciale la care Consiliul Jude ean Prahova s fie
ac ionar unic: S.C. ELECTRO PRAHOVA S.A., având ca obiect principal de activitate iluminatul
public.
Prin acest demers s-a urm rit ca S.C. ELECTRO PRAHOVA S.A. s devin un operator care
s asigure un iluminat public adecvat necesita ilor de confort i securitate individual i colectiv la
nivelul localit ilor jude ului Prahova.
Proiectul de hot râre pentru înfiin area S.C. ELECTRO PRAHOVA S.A. nu a fost realizat,
neîntrunind num rul de voturi necesar aprob rii lui.
PATRIMONIUL JUDE EAN
Re eaua drumurilor jude ene are a lungime de 1.153 km din care 191 moderniza i, 754 km cu
îmbr c min i bituminoase u oare, 164 km pietruiri, 44 km de p mânt (conform st rii de viabilitate
întocmite la 31 decembrie 2004 ).
Strategia de dezvoltare a re elei drumurilor jude ene pentru perioada iunie 2004 – iunie 2005 a
avut în vedere asigurarea unei administr ri unitare, asigurarea unei circula ii în condi ii
corespunz toare de siguran , constituirea unei baze de date care s poat asigura o etapizare a
lucr rilor func ie de starea tehnic i importan a drumului.
Criteriile avute la elaborarea strategiei, au fost:
• Asigurarea unei infrastructuri care s contribuie la ridicarea nivelului zonelor cu poten ial
agro – turistic;
• Lucr ri de strict necesitate i lucr ri rezultate a fi necesare în urma verific rilor realizate
prin expertize tehnice atât la drumuri i poduri cât i consolid ri datorit mai ales perioadelor cu
precipita ii abundente;
• Asigurarea unor leg turi prin drumuri transversale (de la est la vest) între drumurile
na ionale i drumurile jude ene dezvoltate longitudinal de la nord la sud, amplasate de-a lungul
V ilor Telejenului, Sl nicului, Doftanei i Prahovei, care s asigure trasee facile i implicit punerea
în valoare a poten ialului turistic, me te ug resc i economic al zonelor respective – drumul DJ 214
– Aluni - Pietriceaua; drumul vinului – DJ 100H , DC 71A i DC 74 B;
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• Asigurarea unor noi leg turi prin drumuri jude ene la jude ele limitrofe – pod pe DJ 101 G –
irna, pod pe DJ 101 A – Poienarii Burchii.
Conform st rii de viabilitate a drumurilor aproximativ 70% din re ea are durata de via
expirat i un alt criteriu care va trebui s stea la baza ac iunilor viitoare trebuie s fie reabilitarea
acestora.
În perioada iulie 2004 - iunie 2005, prin Direc ia General de Patrimoniu Jude ean s-au
derulat 5 programe pentru lucr rile de administrare, între inere, repara ii i moderniz ri de
drumuri:
mld lei
Programul lucr rilor de între inere i repara ii
Programul cu lucr rile de investi ii (În anexa nr.7)
Programul cu lucr rile i obiectivele finan ate prin MLPTL din
transferuri de la bugetul de stat respectiv prin sume defalcate din T.V.A.
Contractul de împrumut subsidiar
Programul finan at prin H.G.577/1997

-

109,644
33,063

-

27,995
13,599
4,584

Datorit lipsei fondurilor i calamit ilor repetate majoritatea sumelor pentru lucr ri de
între inere i repara ii au fost alocate pentru punerea în siguran a drumurilor, pentru asigurarea
condi iilor de circula ie pe timp friguros i pentru lucr ri de între inere repara ii îmbr c min i
asfaltice prin plombare. Lipsesc lucr ri de între inere preventiv , lucr ri de estetic rutier i lucr ri
de reabilit ri precum i programul de urm rire a comport rii în timp, aceasta datorându-se
insuficien ei fondurilor.
Datorit lipsei fondurilor începând cu iulie 2004 au fost sistate obiective de investi ii pentru
asigurarea fondurilor pentru finalizarea celorlalte obiective de investi ii r mase în program.
Au fost sistate acele lucr ri care nu necesitau lucr ri de conservare.
A fost elaborat cartea drumului pentru 12 drumuri jude ene i s-a realizat situa ia st rii de
viabilitate a tuturor drumurilor i podurilor din jude .
S-au emis 200 de avize pentru toate lucr rile de construc ie amplasate în zona drumurilor
jude ene.
S-au elaborat 35 de proiecte pentru lucr rile de covoare, ranfors ri i îmbr c min i
bituminoase prev zute în programele anuale i proiectele urgente necesare a fi executate în urma
calamit ilor.
Cl dirile aflate în administrarea Direc iei Generale de Patrimoniu Jude ean.
PALATUL ADMINISTRATIV
PALATUL CULTURII
Obiectiv OSEAUA VESTULUI NR. 14 – 16
Obiectiv STR. I EICA NR. 4
Obiectiv PIA A VICTORIEI 10 (STR. MARAMURE NR. 2)
Obiectiv STR. BASARABI NR. 14
Obiectiv B-DUL INDEPENDEN EI NR. 12
În perioada iunie 2004 – iunie 2005:
Valoarea lucr rilor de repara ii efectuate la cl dirile din administrare: 3.828.459 mii lei.
Valoarea investi iilor la cl dirile din administrare: 34.118.502 mii lei.
Sume încasate înregistrate ca venituri proprii în bugetul Consiliului jude ean (taxe acord,
concesion ri terenuri, tarife utilizare zon drum jude ean): 2.738.512 mii lei.
Valoarea mijloacelor fixe i a obiectelor de inventar aflate în gestiunea Direc iei Generale de
Patrimoniu Jude ean (la 15.06.2005): 698.184.019 mii lei i 4.833.067 mii lei.
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INFORMATICA
-

-

-

-

-

Principalele obiective urm rite:
Implementarea Sistemului Informatic Integrat în Administra ia Public Local a Jude ului
Prahova conform contractului de Parteneriat Public Privat nr. 60 / 20.12.2002 încheiat cu
firma ASESOFT INTERNATIONAL S.A. Ploie ti.
Extinderea infrastructurii informa ionale a Consiliului Jude ean Prahova i a Direc iei
Generale de Patrimoniu Jude ean prin dotarea cu calculatoare, echipamente periferice i
licen e.
În cursul anului 2004, în urma consolid rii cl dirii Palatului Administrativ, a fost mutat
re eaua local de calculatoare la etajele VII i VIII i s-a construit re eaua de calculatoare
definitiv la etajul IV. În continuare, în anul 2005, urmeaz construirea re elei de calculatoare
definitive la etajul V.
Aplicarea strategiei privind informatizarea administra iei publice.
A fost încheiat un nou contract privind furnizarea de servicii Internet pentru Consiliul
Jude ean Prahova i Direc ia General de Patrimoniu Jude ean, contract prin care se asigur
servicii de acces cu o vitez de 1 Mbps i acces nelimitat (fa de 128 Kbps - vechiul
contract).
Aplica iile informatice realizate i aflate în exploatare sunt urm rite, completate i/sau
modificate permanent prin furnizarea tuturor informa iilor i datelor solicitate c tre SC
ASESOFT INTERNATIONAL în vederea analizei i importului de date necesar punerii în
exploatare a sistemului informatic specific Consiliului Jude ean Prahova (aplica ii economice,
aplica ii privind urbanismul, amenajarea teritoriului, protec ia mediului, drumuri, aplica ii
privind managementul documentelor, secretariat i informare divers , arhivare electronic a
documentelor, aplica ia privind eviden ele de stare civil , aplica ia privind evidenta edin elor
i hot rârilor Consiliul Jude ean, aplica ia Fi a localit ii.
Administrarea re elei locale de calculatoare a Consiliului Jude ean Prahova s-a realizat prin
configurarea servere-lor i sta iilor de lucru, stabilirea politicii de securitate, definirea
utilizatorilor i a grupurilor de utilizatori i prin acordarea drepturilor i permisiunilor de
utilizare a aplica iilor i a datelor accesibile pe server-ele re elei locale. Totodat , se asigur
permanent facilit ile legate de comunica ia controlat a datelor între calculatoarele din re ea,
simultaneitatea la operarea de date, controlul tip ririi de la mai multe calculatoare pe o singur
imprimant .
S-a realizat configurarea i administrarea server-ul de Internet i email al Consiliului Jude ean
Prahova asigurându-se astfel accesul la re eaua Internet i comunica ia electronic .

Construc ia sistemului informatic integrat în administra ia public local a jude ului Prahova
i implementarea lui trebuia s se finalizeze la data de 31.12.2004. Firma partener nu a respectat
întrutotul calendarul negociat prin contract. Datorit subestimarii complexit ii proiectului
investitorul a alocat resurse limitate în fazele de analiz critic a sistemului, pentru fundamentarea
aplica iilor prev zute în proiect precum i pentru instruirea personalului în implementarea
aplica iilor proiectate.
Derularea contractului a f cut i obiectul controlului efectuat la Direc ia General de
Patrimoniu Jude ean de c tre Camera de conturi Prahova.
Principalele constat ri au fost:
a) Achitarea abonamentului lunar conform art. 9 din contract f r ca acesta s fi fost fundamentat
la contractare;
b) Se consider c la încheierea contractului au existat unele abateri de la normele legale –
Ordonan a 16/2002 – privind contractele de parteneriat public-privat;
c) Datorit unor clauze neconforme de la faza de contractare pl ile s-au onorat f r a se urm ri
finalizarea fazelor de execu ie pentru fiecare lot de aplica ii, în contract neexistând
cuantificarea acestor aplica ii.
Pornind de la obiectivul major al moderniz rii administra iei locale prin utilizarea sistemelor
informatice, ne propunem reevaluarea clauzelor contractului de parteneriat public-privat cu S.C.
ASESOFT S.A., astfel încât acest obiectiv s fie atins.
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INTEGRARE EUROPEAN
Sursele de finan are posibil de accesat la nivelul jude ului Prahova în perioada 2004-2005 au fost:
- PHARE 2004 –2006 Proiecte Mari de Infrastructur Regional ;
- ISPA – mediu;
- Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administra iei Publice Locale PHARE 2002;
- Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate – PHARE 2003;
- Fondul Europa 2005 - PHARE 2003;
- Schema de granturi pentru reforma institu ional în sectorul protec iei persoanelor
cu dizabilit i – PHARE 2003.
Preg tirea documenta iilor în vederea selec iei la nivel na ional pentru proiectele propuse spre
finan are în cadrul Programului PHARE 2003:
Reabilitarea sistemelor de transport i distribu ie a apei potabile în ora ele mici i
mijlocii din jude ul Prahova – Programul SAMTID
Perioada februarie 2004 – iunie 2005:
- evolu ia c tre înfiin area operatorului unic, sus inut prin emiterea de hot râri ale
Consiliului Jude ean i oferirea de asisten tehnic i juridic în vederea emiterii de
hot râri de Consiliu Local pentru ora ele beneficiare: proiectul SAMTID a ob inut o
pozi ie de promovare la finan are pentru faza a II a- ca urmare s-a lucrat împreun cu
consultan a Halcrow - Cowi, rezultând Proiectul Tehnic. In data de 15 iunie 2005 a
ap rut anun ul oficial de lansare a licita iei pentru lucr rile aferente proiectului.
- înregistrarea S.C. Hidro Prahova S.A. la Registrul Comer ului la data de 7 octombrie
2004, începerea activit ii la 1 martie 2005, dup selec ia echipei manageriale; semnarea
contractului de delegare de gestiune prin concesionare, la 1 aprilie 2005;
- ob inerea de avize (cca.15, recomandate de consultan ) pentru preg tirea emiterii
Avizului de Construc ie.
Perspectiva în ce prive te contractul de lucr ri:
- 16 septembrie 2005 – va începe procedura de evaluare a ofertelor primite în cadrul
licita iei de lucr ri – organizator Ministerul Integr rii Europene;
- Semnarea contractului de lucr ri i a contractului de grant – perioada octombrie –
noiembrie 2005;
Perspective oferite de proiectul SAMTID i înfiin area operatorului:
În prezent se preg te te Studiul de Oportunitate privind extinderea ariei de operare a S.C.
Hidro Prahova S.A. în comunele jude ului. Studiul urm re te s analizeze urm toarele:
- situa ia tehnic i economico-financiar actual în aria de extindere;
- m suri imediate pentru rentabilizarea activit ii din punctul de vedere al micilor
investi ii i al tarifului de operare a serviciului;
- necesarul de investi ii pe termen mediu i lung.
S-au primit 18 seturi de chestionare completate în urma transmiterii acestora tuturor
localit ilor din jude i se acord prioritate investi iilor rezultate ca urmare a proiectelor SAPARD.
Obiectivele strategice privind asigurarea surselor de finan are a investi iilor în: reabilitarea,
îmbun t irea performan elor tehnice, completarea i extinderea dot rilor de tip mijloace
fixe, din domeniul public al autorit ilor locale aflate în aria de ac iune a operatorului unic:
- intirea Fondurilor structurale, respectiv a Fondului de coeziune, prin preg tirea unui
proiect SAMTID „în oglind ” – pentru canalizare – epurare, estimat la cel pu in 100
milioane Euro, pentru ora ele SAMTID;
- realizarea unui Master Plan (Strategie sectoriala pentru serviciul de alimentare cu apa,
canalizare si epurare) pentru întreaga arie de operare, urmând s fie preg tite i
propuneri de proiecte pentru zona rural , al turi de cele pentru zona urban .

14

-

Dezvoltarea poten ialului turistic al v ii râului Doftana - reabilitarea i îmbun t irea
DJ 102I Cîmpina - Valea Doftanei – S cele;
Proiectul nu a fost selectat dup evaluarea la nivel na ional din urm toarele motive:
- probleme de proprietate asupra terenului pentru jude ul Bra ov;
- asigurarea p r ii de cofinan are la nivelul celor dou jude e.
Solu ii: reevaluarea ca posibil proiect de mare anvergur în vederea acces rii
Fondului de Coeziune - Transport, începând cu anul 2007.

Preg tirea Cererilor de finan are, pentru propunerile de proiecte în cadrul Programului PHARE
2004-2006 Coeziune Economic i Social – Proiecte Mari de Infrastructur Regional , unde
Consiliul Jude ean Prahova are calitate de solicitant:
Drum de leg tur între DN 1 B (Ploie ti – Buz u) i DN 1 (Bucure ti – Bra ov);
Infrastructur pentru domeniul schiabil în sta iunea Cheia – jude ul Prahova;
Infrastructur de utilit i – sta ie de alimentare 110 KV i drumuri de acces în zona
Ploie ti Industrial Parc.
Stabilirea cadrului tip al contractului de parteneriat pentru propunerile de proiecte în cadrul
Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economic
i Social – Proiecte Mari de
Infrastructur Regional , în care Consiliul Jude ean Prahova are exclusiv calitatea de
partener:
Reabilitarea infrastructurii de turism în sta iunea balneo-climateric Sl nic – Prahova;
Dezvoltarea zonei turistice Sinaia „Perla Carpa ilor”;
Amenajarea centrului ora ului Bu teni;
Reabilitarea sta iunii Azuga – zona Cazacu, în vederea cre terii atractivit ii turistice.
Monitorizarea i implementarea proiectelor finan ate:
PHARE 2000 Regional Componenta de Coeziune Economic i Social - Infrastructur
regional :
Infrastructur turistic de acces Bu teni - Valea Alb – Calinderu;
Obiectivul a fost pus în func iune în iarna anului 2004 .Echipamentele de transport pe cablu,
instala ia de z pad artificial i celelalte utilit i func ioneaz la parametrii proiecta i, iar
rezultatele financiare din gestionarea sistemului se reflect pozitiv în bugetul ora ului Bu teni.
S-au înregistrat unele întârzieri la executarea lucr rilor pe drumul de acces din ora c tre baza
pârtiei, care s-au recuperat în anul 2005.
Reabilitarea economic i ecologic a bazinului râului Teleajen.
Execu ia acestui proiect complex a înregistrat întârzieri semnificative, datorate ritmului
nesatisf c tor asigurat de c tre constructor (S.C. DIEKAT Grecia), precum i slabei exigen e
dovedit de c tre consultantul extern contractat de c tre Ministerul Integr rii Europene.
Majoritatea termenelor de punere în func iune au fost prelungite pân la 31 mai 2005.
S-au pus în func iune re eaua de canalizare i sta ia de epurare M neciu Ungureni i utilajele
destinate activit ii de salubrizare.
Urmeaz recep ia sta iilor de epurare de la M neciu P mânteni i V lenii de Munte i a rampei
ecologice V lenii de Munt, în luna iulie 2005, iar fabrica de brichetare a de eurilor lemnoase,
în luna august 2005.
Sub-programul Fondul Europa – PHARE 2002, proiectul: Centrul de Informare European al
jude ului Prahova. (Partener Prefectura Prahova):
Proiectul a fost finalizat, conform contractului, la sfâr itul anului 2004. Func ionarea Centrului
de Informare este asigurat în prezent din bugetul Consiliului Jude ean Prahova ,în
conformitate cu cerin ele stabilite în contractul de finan are.
Programul Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administra iei Publice Locale PHARE
2002 – proiectele:
Program de formare a personalului în vederea facilit rii procesului de descentralizare
(Solicitant Consiliul Jude ean Prahova, Partener Prefectura Prahova):
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Proiectul este în faza de implementare: în prezent se desf oar proceduri de achizi ii
echipamente i servicii, prev zute în proiect;
Întârzierea finan rii externe;
Se impune asigurarea contribu iei proprii în regim de decontare.
Biblioteca Digital de Imagini - Instrument de Management pentru lucr ri publice i
interven ii la dezastre:
Proiectul este faza de implementare în cadrul Direc iei Generale de Patrimoniu Jude ean.
Se asigur prezen a unei persoane din cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor în
echipa de implementare.

Culegerea datelor pentru preg tirea proiectului „Echipamente medicale pentru Spitalul
Jude ean Ploie ti”, propus spre finan are în cadrul asisten ei tehnice acordate de Ambasada
Japoniei în România.
Preg tirea i depunerea cererii de finan are pentru proiectul „La un pas de Europa”, propus
spre finan are în cadrul Programului Fondul Europa 2005, în parteneriat cu Agen ia pentru
Dezvoltare Regional Sud-Muntenia, Prefectura Jude ului Prahova i Consiliul Local B l e ti.
Întocmirea a 16 fi e de proiecte de mediu, în vederea actualiz rii Planului Na ional de Ac iune
pentru Mediu i promovarea acestora pentru a fi însu ite în Strategia Jude ean de Dezvoltare.
Acordarea de consultan c tre institu ii publice i ONG-uri în vederea promov rii i sprijinirii
activit ii de întocmire a proiectelor, ini iativa intern , proprie, care a condus la identificarea
necesit ii de creare a unei re ele de persoane cu o preg tire corespunz toare, având ca rezultat
proiectul de formare profesional finan at prin Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea
Administra iei Publice Locale.
LEG TURI INSTITU IONALE:
Asigurarea leg turilor institu ionale cu Adunarea Regiunilor Europei - ARE, Re eaua Social
European - ESN, Asocia ia Interna ional a Regiunilor Francofone - AIRF, Uniunea Na ional a
Consiliilor Jude ene din România - UNCJR i Federa ia Autorit ilor Locale din România - FALR.
Colaborarea permanent cu Agen ia pentru Protec ia Mediului, în special pentru gestionarea
fi elor de proiecte de mediu într-un mod unitar i pentru preg tirea „Planului Local de Ac iune
pentru Protec ia Mediului” i a „Planului Regional de Ac iune pentru Protec ia Mediului”.
Leg tura cu Agen ia pentru Dezvoltare Regional Sud-Muntenia i cu Biroul din Prahova al
Agen iei, pentru promovarea programelor de dezvoltare ale jude ului. Cooperarea în cadrul
Proiectului de Twinning Regional ADR 3 Sud-Muntenia - WestMidlands (Marea Britanie) pentru
crearea Grupului de Parteneriat Local, etapa de aplicare a principiului parteneriatului, conform
Legii 315/2004 a Dezvolt rii Regionale.
Este necesar implicarea reprezentan ilor autorit ii publice cu putere de decizie pentru
dezvoltarea i transformarea parteneriatului în instrument de lucru.
Asisten tehnic i metodologic continu pentru sprijinirea activit ilor legate de înfr iri
între diferite localit i ale jude ului i entit i administrative similare externe.
CENTRUL DE INFORMARE EUROPA
Num r de vizitatori: 2.076
Domenii de interes
Informa ii generale UE
Programe finan are
Aderarea României

442
584
185
16

Social
Protec ia copilului
Moneda EURO
Programe UE
Justi ie i afaceri interne
Institu ii UE
Constitu ia UE
Educa ie
Diverse
Concurs elevi

108
13
68
60
147
111
125
12
102
119

Evenimente organizate în perioada 5 mai 2004 – 15 iunie 2005:
„Primii pa i spre Europa”:
La aceast ac iune au participat 121 elevi.
„Europa în coala ta”:
La aceast ac iune au participat 591 elevi.
Ce tii despre Europa?”
– au fost primite 650 de scrisori.
În data de 1 iunie 2005, la sala de 500 de locuri a Consiliului Jude ean Prahova, a avut loc
finala concursului „Ce tii despre Europa?”.
La acest eveniment au participat cei 125 de elevi, care au fost selecta i în urma tragerii la
sor i, din data de 25 mai 2005.
PARTENERIATE
În perioada analizat Consiliul Jude ean Prahova a promovat ca instrument de baz pentru
realizarea unor importante obiective de investi ii asocierea în parteneriat între administra iile locale,
care a cuprins o serie de localit i grupate pe zone i bazine geografice ale jude ului, i în unele
cazuri i cu jude ele învecinate.
În anul 2004 s-au derulat lucr ri în cadrul a 20 de contracte de asociere cu autorit ile locale,
dintre care 5 au fost promovate în cursul anului.
Obiectivele contractelor de asociere au vizat în mod deosebit:
• Dezvoltarea re elelor de distribu ie a apei potabile ;
• Modernizarea infrastructurii rutiere ;
• Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii turistice din zona montan a jude ului ;
• Dezvoltarea i modernizarea zonelor de agrement din jurul municipiului Ploie ti .
În vederea realiz rii obiectivelor propuse Consiliul Jude ean Prahova a alocat în anul 2004
din bugetul propriu suma de 130 miliarde lei, contribu ia asocia ilor fiind de 17 miliarde lei.
Dintre obiectivele cuprinse în programul anului 2004, un num r de 11 se reg sesc i în anul
2005 ca lucr ri în continuare.
Suma repartizat din bugetul propriu al Consiliului Jude ean Prahova pentru anul 2005, atât
pentru contractele în derulare cât i pentru cele ini iate în cursul anului este de 69,6 miliarde lei.
Parteneriate în derulare: 19
1. „Sistem de alimentare cu ap pentru zona C rbune ti”
2. „Reabilitarea sistemului de transport i distribu ie a apei în ora ele mici i mijlocii
din jude ul Prahova - Program SAMTID”
3. „Reabilitarea economic i ecologic a bazinului râului Teleajen”
4. „Infrastructur de acces Bu teni – Valea Alb – Calinderu”
5. „Dezvoltarea poten ialului turistic în zona montan a V ii Doftanei”
6. „Dezvoltarea durabil a sta iunii montane Cheia”
7. „Pod peste râul Ialomi a”
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8. „Bloc de locuin e 33U2”
9. Reabilitarea Parcului “Constantin Stere” Bucov
10. ”Program de instruire i formare pentru personalul din administra ia public local
din mediul rural pe proiecte SAPARD”, în cadrul Programului PHARE 2000 –
componenta Dezvoltarea resurselor umane .
11. „Modernizarea drumurilor în zona periurban Ploie ti „
12. „Drumul Vinului”
13. „Pod peste râul Cricovul Dulce, pe drumul jude ean DJ 101G”
14. „Conceptul de sistem integrat de analiz i evaluare a riscului la nivel jude ean
având ca suport sisteme informatice geografice”
15. „Drum de leg tur între DN1 B (Ploie ti-Buz u) i DN 1 (Bucure ti-Bra ov)
16. „Reabilitarea infrastructurii de turism în sta iunea balneo-climateric Sl nic –
Prahova”
17. „Centru de informare European al jude ului Prahova”
18. „Dobânzi la împrumuturi bancare pentru proiecte de infrastructur rural
(Program SAPARD )”
19. „Ramp de gunoi ecologic B ne ti”
Parteneriate ini iate în anul 2005 – 5 proiecte
1. „Modernizarea administra iei publice – PHARE 2002”
2. „Infrastructur pentru domeniul schiabil în sta iunea Cheia – jude ul Prahova” –
PHARE 2004 – 2006
3. „Modernizare drum comunal DC 112 B Filipe tii de Târg”
4. „Repara ii la DC 134 Sinaia – Cota 1400”
5. „Repara ii la DC 1F i DC 119 Comarnic”
Programul SAPARD
Activitatea de promovare i implementare a Programului SAPARD a constat într-o varietate
de ac iuni orientate, în principal, pe trei direc ii:
1. Promovarea programului SAPARD;
2. Urm rirea implement rii proiectelor selectate i finan ate pe m sura 2.1. „Dezvoltarea i
Îmbun t irea infrastructurii rurale "
3. Îndrumare i consultan
de specialitate pentru persoanele interesate în accesarea
programului (masurile 1.1 „Îmbun t irea prelucr rii i marketingului produselor agricole i
piscicole”; 3.1 „Investi ii în exploata ii agricole” si 3.4. „Dezvoltarea i diversificarea
activit ilor economice care s genereze activit i multiple i venituri alternative"
Promovarea programului SAPARD
-

-

Organizarea de întâlniri, seminarii i cursuri privind accesarea programului SAPARD de
c tre beneficiarii priva i.
În primul trimestru al anului 2005 s-a derulat un program special de deplas ri în 10 centre
zonale ale jude ului Prahova cu participarea speciali tilor din Consiliul Jude ean, Direc ia
pentru Agricultura i Dezvoltare Rural , Centrul Jude ean de Consultan Agricol i
Direc ia Jude ean pentru Protec ia Plantelor. Au fost invita i primarii din comunele
arondate i poten ialii beneficiari de fonduri SAPARD – societ i comerciale, asocia ii
familiale i persoane fizice autorizate, în scopul stimul rii depunerii de proiecte pentru
masurile 1.1, 3.1 i 3.4.
Organizarea de întâlniri i schimb de informa ii între institu ii finan atoare (b nci i CEC),
institu ii de garantare (Fondul de garantare pentru IMM-uri i Fondul de garantare a
creditului rural) i poten iali beneficiari pentru sus inerea microproiectelor ( valoare total
sub 10.000 Euro ).

18

Urm rirea implement rii proiectelor selectate
Îmbun t irea infrastructurii rurale"

i finan ate pe m sura 2.1. „Dezvoltarea

i

În perioada analizata s-au derulat 21 proiecte, în 23 de comune (doua parteneriate):
- Subm sura 2.1.1 - Drumuri in zone rurale
12 proiecte
- Subm sura 2.1.2 - Alimentari cu apa in sistem centralizat in zonele rurale
6 proiecte
- Subm sura 2.1.3 - Canalizare in sistem centralizat in zonele rurale
3 proiecte
Valoarea total a proiectelor este de peste 705 miliarde lei din care 583 miliarde valoare
eligibil . Din totalul de 21 proiecte 18 au fost finalizate iar 3 se afl înc în derulare.
- Acordarea consultan ei de specialitate consiliului local Chiojdeanca pentru implementarea
proiectului „ Extindere re ele distribu ie ap ”
- Asisten i consultan în elaborarea documenta iei necesare licita iilor de servicii i lucr ri.
- Consultan privind organizarea i metodologia achizi iilor publice conform Program SAPARD
- Asisten i îndrumare în întocmirea documenta iei aferente licita iilor.
- Colaborarea direct cu Agen ia SAPARD i BRIPS 3 SUD Muntenia pentru asigurarea fluen ei
în implementarea proiectelor în derulare (consultan a acordat consiliilor locale privind
metodologia întocmirii cererilor de plat , organizarea de întâlniri între Agen ia SAPARD,
autorit ile contractante i câ tig torii licita iilor de lucr ri i servicii pentru clarificarea
diverselor aspecte ap rute în derularea investi iilor );
- Colectarea de informa ii solicitate i punerea acestora la dispozi ia Agen iei SAPARD (pagube
produse de calamit i, date privind fundamentarea necesita ii proiectelor în a teptare);
- Urm rirea i analiza periodic a evolu iei proiectelor. Urm rirea permanent a respect rii
graficului de execu ie a lucr rilor i de efectuare a pla ilor c tre constructor. P strarea unei
permanente leg turi cu Agen ia SAPARD Bucure ti, BRIPS Tîrgovi te i consiliile locale în
vederea fluidiz rii ramburs rii pla ilor. Sprijinirea consiliilor locale în vederea întocmirii
documentelor justificative suplimentare solicitate de Agen ia SAPARD în vederea ramburs rii
pla ilor ( hot râri de consiliu local, memorii justificative i note explicative, ini ierea hot rârilor
de guvern în vederea complet rii inventarului prim riilor, etc.);
- Documenta ia necesar asigur rii de c tre consiliul jude ean Prahova a fondurilor pentru
cheltuielile neeligibile prin Programul SAPARD, m sura 2.1, (dobânzi i comisioane bancare,
avize, taxe, etc); Valoare total alocat în anii 2004 i 2005 = 49.500.741 mii lei;
- Verificarea pe teren a sesiz rilor privind eventualele iregularit i în implementarea proiectelor;
- Analiza i solu ionarea împreun cu consiliile locale a diferitelor cazuri de conflicte de interese
ivite pe parcursul derul rii proiectelor;
- Medierea divergentelor ap rute între autorit ile contractante, Agen ia SAPARD i prestatorii de
servicii i lucr ri ap rute în timpul implement rii proiectelor.
Îndrumare i consultan
(m surile 1.1; 3.1 si 3.4)

de specialitate pentru persoanele interesate în accesarea programului

In perioada iulie 2004 – iunie 2005 au apelat la servicii de consultan un mare num r de
solicitan i (societ i comerciale, asocia ii familiale i persoane fizice) c rora li s-au pus la dispozi ie:
- Ghidul solicitantului pe suport de hârtie sau în format electronic (dischet ) cu clarificarea
anumitor aspecte neîn elese de c tre solicitant.
- Informa ii de strict specialitate ( Achizi ionarea de utilaje, tehnologia de cre tere a melcilor,
ciupercilor, achizi ia i cre terea animalelor, tehnologia plantelor aromatice i valorificarea
fructelor de p dure, informa ii privind agroturismul - criterii de clasificare a pensiunilor - dot ri
necesare, informa ii privind alte forme de turism rural i alte activit i turistice, piscicultura.
- Informa ii privind m surile direct productive din programul SAPARD. S-a analizat
oportunitatea afacerii (investi iei) pe care solicitantul o avea în vedere. în func ie de zon ,
fonduri disponibile, cuno tin ele tehnice ale solicitantului despre activitatea respectiv , situa ia
pie ei de desfacere.
- Model de analiz economico-financiar a investi iei pe care solicitantul dore te s o promoveze:
con inutul cadru al studiului de fezabilitate i fundamentarea planului de afaceri.
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STRATEGII I PROGRAME DE DEZVOLTARE
Reforma administra iei publice r mâne una dintre cele mai importante priorit i pentru
urm torii doi ani, pân la momentul ader rii rii noastre la Uniunea European .
În acest context, în anul 2004, au fost elaborate „Strategia de modernizare a administra iei
publice în jude ul Prahova” i „Planul de ac iune multianual pentru implementarea strategiei
de modernizare a activit ii Consiliului Jude ean Prahova”, 2004-2007.
Pentru schimbarea imaginii site-ului Consiliului Jude ean Prahova i pentru cre terea
atractivit ii jude ului pentru mediul de afaceri investi ional, a fost conceput documentarul „Jude ul
Prahova - Oportunit i de afaceri”.
Lucrarea a avut un grad ridicat de complexitate, presupunând culegerea i procesarea unui
volum mare de informa ii, precum i structurarea acestora într-un concept unitar, care s r spund
scopului prezent rii c tre investitorii români i str ini a poten ialului de afaceri al jude ului.
Documentarul s-a finalizat în format scris i electronic fiind tip rit în limbile român , englez
i francez , cu scopul disemin rii în toate mediile interesate i pentru a fi prezentat pe site-ul
Consiliului Jude ean Prahova.
Ca parte a planului de promovare a oportunit ilor de afaceri a fost dezvoltat o baz de date a
inventarului de terenuri i spa ii, a patrimoniului natural ca baz a dezvolt rii turismului precum i
a utilit ilor tehnico-edilitare de care dispune jude ul.
Administra ia public jude ean mediatizeaz informa iile disponibile în fiecare localitate a
jude ului pe site-ul propriu, astfel încât fiecare investitor s cunoasc oportunit ile locale de
amplasare a unei viitoare investi ii.
În cadrul sistemului informatic integrat în administra ia local s-a realizat aplica ia „Fi a
localit ii”. Aceasta a reprezentat cel de-al doilea pas în schimbarea imaginii site-ului Consiliului
Jude ean Prahova în sensul dinamiz rii acestuia.
Fi a localit ii poate fi accesat de to i vizitatorii site-ului, direct din harta de prezentare a
jude ului i cuprinde toate datele de identificare ale fiec rei localit i: Suprafa a total (ha), din
care: agricol , p duri, ape i b l i, alte suprafe e; Popula ia; Infrastructur i utilit i: Drumuridrumuri na ionale, drumuri jude ene, drumuri comunale; Acces la calea ferat ; Alimentare cu ap ;
Alimentare cu gaze naturale; Canalizare; Salubrizare; Oportunit i de afaceri: Terenuri i spa ii
disponibile, precum i o hart detaliat a fiec rei localit i cu vizualizarea tuturor elementelor. În
Anexa nr.8 este prezentat Fi a localit ii ora ului Urla i.
De asemenea, „Calendarul pie elor, târgurilor i oboarelor din jude ul Prahova, în anul
2005” a completat „strategia de imagine”, prin publicarea i transmiterea c tre toate consiliile
jude ene din ar i prin vizualizarea pe site-ul consiliului.
Au fost realizate inform ri, rapoarte i lucr ri:
- „Programul orientativ de dezvoltare economic i social , 2005
- „Planul de implementare la nivel local a legisla iei armonizate cu acquis-ul comunitar în
anul 2004
- „Programul social”
- „Planul de ac iuni pentru realizarea Programului social i a Planului Na ional Antis r cie
i Promovare a Incluziunii Sociale în anul 2004”,
- „Statutul jude ului Prahova”;
- „Proiectul Strategiei de dezvoltare economic i social a jude ului Prahova în perioada
2005-2008”;
- Date i informa ii solicitate de c tre Institutul pentru Politici Publice Bucure ti;
- „Strategia integratoare a turismului românesc”, oferta turistic , oportunit ile i
ini iativele privind dezvoltarea turismului prahovean, solicitat de c tre Autoritatea
Na ional pentru Turism;
- „Agenda evenimentelor culturale economice i alte manifest ri ce urmeaz a se desf ura
în jude ul Prahova în anul 2005”, solicitat de c tre Autoritatea Na ional pentru Turism;
- „Strategia de atragere a investi iilor prin promovarea investi iilor în Regiunea Sud
Muntenia”;
- Strategia de inovare regional – Proiectul RIS.
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Coroborat cu direc iile de ac iune stabilite în Programul de Guvernare pentru perioada 20052008, s-a impus actualizarea „Strategiei de modernizare a administra iei publice la nivelul
Consiliului jude ean” aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean nr.21/ 05.03.2004.
În acest context, Strategia de reform a administra iei publice la nivelul Consiliului
Jude ean Prahova în perioada 2005-2006” a fost actualizat în anul 2005, realizându-se i Planul
de ac iuni pentru implementarea strategiei actualizate. Stadiul realiz rii ac iunilor din plan va fi
monitorizat semestrial.
În prezent este în curs de elaborare „Strategia de dezvoltare economic i social a
jude ului Prahova în perioada 2005-2008”, lucrare deosebit de important la care sunt chema i s
participe to i actorii (direc iile din aparatul propriu, institu iile publice i serviciile publice de interes
jude ean sub autoritatea consiliului jude ean), astfel încât s fie identificate priorit ile, obiectivele,
ac iunile i proiectele propuse în vederea dezvolt rii armonioase, echilibrate i durabile a jude ului.
În acest sens au fost transmise adrese tuturor actorilor implica i demarându-se etapa de
identificare a situa iei existente i de sintetizare a direc iilor prioritare pentru urm toarea perioad .
LOGISTIC
Pentru respectarea prevederilor O.U.G. nr. 60/2001 privind achizi iile publice aprobat i
completat prin Legea nr.212/2002 i a Legii finan elor publice locale, prin Direc ia Logistic , se
organizeaz procedura de achizi ii publice în mod centralizat.
În acest context, începând cu luna ianuarie 2005 s-au organizat proceduri de achizi ii publice
pentru: furnizare de produse alimentare, de medicamente i produse parafarmaceutice, de rechizite,
papet rie, de produse de dezinfec ie, materiale de cur enie, materiale consumabile pentru tehnica
de calcul i multiplicare, calculatoare i echipamente periferice, mobilier de birou, produse de
îmbr c minte, înc l minte i cazarmament, prestare de servicii de dezinsec ie, dezinfec ie,
deratizare, servicii de tip rire i de spa iu publicitar, servicii de proiectare alte achizi ii directe.
Strategia de achizi ii de produse adoptat a fost a fost aceea de centralizare a necesarului de la
fiecare autoritate contractant , cunoscut fiind faptul c pentru o cantitate mai mare de produse se
ofer pre uri mai mici.
Aceast strategie coroborat cu aplicarea criteriului „oferta cea mai avantajoas din punct de
vedere tehnico-economic” au avut drept efect gestionarea eficient a banului public.
În curs de contractare se afl în prezent achizi ia de calculatoare i echipamente periferice de
calcul i achizi ia de mobilier de birou organizate în cursul lunii mai 2005 pentru aparatul propriu al
Consiliul jude ean Prahova i Direc ia de Patrimoniu.
S-a demonstrat c realizarea achizi iilor în mod centralizat, de un colectiv a c rei principal
activitate este „achizi ia public ” este mai eficient din punct de vedere al gospod ririi banului
public, deoarece:
mediatizarea organiz rii acestei activit i s-a f cut prin toate mijloacele de publicare în
mas : Monitorul Oficial al României, pres scris : cotidiene locale i na ionale, site-ul
Consiliului Jude ean, afi aj public;
s-au prezentat ofertan i din toate zonele rii;
au fost constituite Comisii de evaluare compuse din speciali ti reprezentând aparatul
propriu i institu iile subordonate, de fiecare dat cu alt componen ;
riscul fraudei i corup iei a fost diminuat;
documentele de elaborare i prezentare a ofertelor au fost întocmite riguros i în spirtul
legii.
Toate acestea au condus la realizarea unor achizi ii de calitate cu pre uri de cele mai multe ori
mai mici decât pre urile de pia , nefiind înregistrate ac iuni în justi ie în pofida celor 20 proceduri
organizate.
Exemplificare:
Achizi ia de alimente (are un buget bine stabilit – baremul zilnic fiind de circa 65.500 lei/asistat).
Prin procedura de achizi ie nu s-a ob inut o economie bugetar ci o îmbun t ire substan ial a
mesei asistatului prin cantit i de produse mai multe, mai bune, mai variate, având pre uri mai mici
decât în anii anteriori.
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Nr.
crt.

Denumirea produsului

1
2
3
4
5
6
7

Ou – lei/buc
Pulp porc congelat - lei/kg.
Pe te congelat macrou- lei/kg
Ulei floarea soarelui – lei/l.
Brânz telemea - lei/kg
Ca caval - lei/kg
Zah r - lei/kg

Pre unitar
2004
4.033
114.000
54.622
29.412
68.907
151.261
18.500

Pre unitar
2005
ETAPA I
2.773
85.000
50.000
26.471
54.000
125.000
16.807

Pre unitar
2005
ETAPA II
1.898
85.000
45.000
26.866
48.000
120.000
16.723

Achizi ia de medicamente, produse parafarmaceutice i substan e de dezinfec ie pentru
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea produsului
Cefalexin 500 mg/cps.
Ergoceps sol.- flacon
Fenitoin 100 mg./cps
Fe i 10/10
Fluanxol – fiole
Penicilina V
Seringi U.F.-2 ml.
Nifedipin 10 mg./cps.
Spironolactona 25 mg.
Captopril 50 mg./cps
Alphadetersept

Pre unitar
2004
6.511
17.376
505
11.355
153.359
2.796
2.805
341
1.597
913
600.000lei/litru

Pre unitar
2005
3.119
15.796
345
6.500
139.417
1.445
1.400
132
1.507
845
350.000

Economii
3.392
1.580
160
4.855
13.942
1.351
1.405
209
90
68
250.000

Achizi ia de produse de papet rie, birotic , furnituri de birou:
Exemplu:
• hârtia copiator A4 tip Business se cump ra în 2004 cu pre ul de 115-123 mii lei
comparativ cu 2005, la pre ul 87 mii lei.
• hârtia de scris alb : 130 mii lei/top în 2004 comparativ cu 101 mii lei/top în 2005
• hârtia copiator A3: 180 mii lei/top în 2004 comparativ cu 149 mii lei/top în 2005
Achizi ia de materiale consumabile pentru tehnic de calcul:
Exemplu:
Denumire produs
RIBON EPSON DFX 1050
CARTU IMPRIMANT HP DESKJET 600(negru)
CARTU IMPRIMANT HP DESKJET 600(color)

Pre unitar
Anul 2004
Anul 2005
245.000
77.000
872.000
631.485
943.000
693.538

Achizi ia de calculatoare i echipamente periferice de calcul:
Exemplu:
• calculatoare – anul 2004 - 26.943.792 lei comparativ cu 2005 – 29.747.711 lei.
- 27.390.150 lei
- 28.769.802 lei
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AUDIT I CONTROL FINANCIAR
Conform planului anual aprobat, în perioada 01.07.04 – 31.12.04, s-au efectuat un num r de
15 verific ri din care 8 misiuni de audit, 7 verific ri gestionare.
Principalele constat ri negative au fost urm toarele:
- înregistrarea i decontarea unor sume nelegale (în cursul anului 2004, prin actele de
control s-au constatat pl i nelegale în sum de 348.264.132 lei, din care în timpul
controlului s-au recuperat 301.876.020 lei);
- nerespectarea procedurilor de achizi ii, neîntocmirea programului anual de achizitii,
nerespectarea ofertelor prezentate de furnizori, neurm rirea derul rii contractelor;
- neactualizarea sarcinilor prev zute în fi a posturilor;
- nerespectarea prevederilor legale în organizarea i exercitarea controlului financiar
preventiv propriu;
- inventarierea general a patrimoniului efectuat par ial;
- calcularea incorecta a contribu iilor sociale aferente salariilor;
- neconstituirea i neactualizarea garan iilor gestionare;
- încadrarea eronat a cheltuielilor în articolele prev zute de clasifica ia bugetar .
Probleme majore s-au identificat la Centrul de Plasament Plopeni, unde s-au constatat pl i
nelegale, nerespectarea legii contabilit ii, nerespectarea destina iei creditelor alocate, neexercitarea
controlului intern, posibile fraude. S-a adus la cuno tin conducerii D.G.J.P.C. Prahova,
Consiliului Jude ean Prahova, pentru luarea m surilor care se impun.
În perioada 01.01.2005 – 30.06.2005, s-au realizat 5 misiuni de audit, 7 verific ri gestionare;
în perioada corespunz toare a anului precedent s-au realizat 5 misiuni de audit i 15 verific ri
gestionare.
În perioada 01.01.2005 - 30.06.2005, s-au desf urat misiuni de audit la: Centrul de
Îngrijire i Terapie Ocupa ional T t rai; Centrul de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric
Urla i; Centru de Îngrijire i Asisten Mislea; Consiliul Jude ean Prahova; coala Special nr. 2
Ploie ti.
În perioada 01.01.2005.- 30.06.2005, s-au desf urat verific ri gestionare la: S.C. Brazi
Industrial Parc; Centrul de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric C line ti; Centrul de
Plasament Breaza; Muzeul Jude ean de tiin ele Naturii; Muzeul Jude ean de Art ; Consiliul
Jude ean Prahova; Centrul de Plasament Plopeni.
Principalele constat ri negative în activit ile de control: nerespectarea procedurilor de
achizi ii; neurm rirea derul rii contractelor în vederea respect rii ofertelor câ tig toare, furnizorilor
cu care s-au încheiat contracte, cantit ilor de produse contractate; nu s-au verificat situa iile de
lucr ri prezentate de furnizori din punct de vedere al calculelor i nu s-au pus de acord cu
constat rile comisiilor de recep ie asupra realit ii lucr rilor executate; nu s-au completat la zi
registrele obligatorii de contabilitate; nerespectarea planului de conturi i a monografiei
înregistr rilor contabile pentru institu ii publice; nerespectarea principiilor contabilit ii de
înregistrare cronologic i la zi a opera iunilor economice.
În perioada 01.01.2005-30.06.2005, s-a constatat num rul mic de acte de control încheiate
(12) fa de num rul de verific ri prev zute (40) în planul de control pentru anul 2005.
Acestea au drept cauz :
- plecarea unui auditor din cadrul serviciului, începând cu data de 31.03.2005;
- participarea unui auditor în comisia de inventariere i repartizare a patrimoniului Corpului
Gardienilor Publici, din data de 01.02.2005 i pân în prezent;
- desf urarea verific rii gestionare, începând cu data de 01.02.2005 la Centru de
Plasament Plopeni unde în anul precedent s-au constatat abateri grave;
- în perioada 15.05.2005-15.06.2005, un inspector a fost solicitat de PNA Ploie ti pentru
colaborare.
În perioada 01.04.2005 - 15.04.2005, Serviciul de Audit i Control Financiar, a fost auditat de
auditori din cadrul Compartimentului de Audit de la D.G.F.P. Prahova. Se impun m suri pentru
constituirea unui compartiment separat de control i inspec ie, asigurarea cu personalul necesar.
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RELA II CU MASS MEDIA
Activitatea s-a axat în principal, pe promovarea imaginii jude ului în ar i în str in tate, pe
elaborarea de materiale promo ionale, men inând în permanen rela ia cu mass-media, cu celelalte
institu ii ale statului, cu mediul oamenilor de afaceri i cu societatea civil .
activitatea s-a concretizat în:
• organizarea i participarea la conferin ele de pres ;
• comunicate de pres ;
• furnizarea de informa ii la solicit rile reprezentan ilor mass-media i ale societ ii civile cu
privire la activitatea Consiliului Jude ean, în cazuri punctuale;
• monitorizarea periodic a apari iilor în presa scris
i audio-vizual a articolelor,
reportajelor i relat rilor cu privire la activitatea Consiliului Jude ean;
• men inerea leg turii cu presa central ;
• realizarea de materiale promo ionale – pliante, CD-uri de prezentare, insigne, agende,
calendare etc.;
• furnizarea de materiale informative unor edituri pentru realizarea de materiale
documentare;
• realizarea serviciului de protocol;

PRE EDINTE,
FLORIN SERGHEI ANGHEL
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Anexa nr.1
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Stat de func ii
Nr.
1.

Anexa nr.2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nume si Prenume
Func ia/gradul profesional/treapta de salarizare
Pavel Mihail
Secretarul general al jude ului
COMPARTIMENTUL CONSILIERI SI RELATII CU MASS-MEDIA
Moiceanu Iaroslava
Consilier /Superior/3
Danila Mihai
Referent/Superior/1
Ene Violeta Daniela
Consilier/Superior/2
Mosu Razvan Nicolae
Referent de specialitate/Superior/3
Stoica Violeta
Referent de specialitate/Principal/3
SERVICIUL AUDIT SI CONTROL FINANCIAR
Mincu Silvia
Sef servicu(Auditor/Superior/2)
VACANT
Auditor/Superior/2
Gojnea Marian
Auditor/Superior/3
Poenaru Cristiana Magdalena
Auditor/Superior/3
Nicolescu Florian Stefan
Referent de specialitate/Superior/1
VACANT
Inspector/Asistent/3
Ogrezeanu Sorin Constantin
Auditor/Principal/3
Grigor Valentina Camelia
Referent/Superior/3
Penes Octavian
Auditor/Superior/1
VACANT
Consilier/Principal/3
VACANT
Consilier/Principal/3
BIROUL RESURSE UMANE
Georgescu Radu
Sef birou(Consilier/Superior/1)
Brutaru Aurora Marinela
Consilier /Superior/1
Ion Elena
Consilier /Superior/1
Petre Mariana
Consilier/Principal/2
Ciocoiu Marius Florian
Inspector/Asistent/3
Barbu Caterina
Referent/Superior/3

1.

DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRATIE LOCALA
Iacob Oana Cristina
Director executiv(Consilier juridic Superior/1)

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
2a.

SERVICIUL RELATII CU COMISIILE C.J.PH. SI EVIDENTA DOCUMENTE
Carpen Elena
Sef serviciul (Consilier /Superior/1)
Stefan Doina Monica
Consilier/Principal/2
VACANT
Referent/Superior/3
Stoian Mariana
Inspector/Asistent/3
Catalin Afrodita
Referent/Superior/3
Vajiiac Lucia
Referent/Superior/3
Franculescu Tatiana
Referent/Superior/3
Panaitescu Daniela
Referent/Superior/3
COMPARTIMENT PATRIMONIU
Gavrila Daniela
Consilier/Principal/1
Stanescu Madalina Maria
Consilier/Principal/1
Vasile George Razvan
Inspector de specialitate III

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE LOCALA SI PRODUCTIE EDITORIALA, TIPOGRAFICA SI DE
DIFUZARE A M. O. AL C.J.PH.
1.
2.
3.
4.

Rotaru Teodor
Zidarescu Ion
Albisoreanu Ionut Razvan
Iorga Alina Georgiana

Referent de specialitate/Superior/1
Consilier/Superior/1
Consilier/Principal/1
Inspector/Asistent/3
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5.
6.
7.
8.

Petre Ion
Coarfa Serafim
Coleasa Paul
Petre Daniel Iulian

Referent/Superior/1
Cosilier/Principal/2
Consilier/Superior/1
Inspector /Asistent/3

DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRATIE LOCALA
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curelea Gheorghe
Director executiv adjunct(consilier juridic/Superior/1)
COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS
Tudoreche Gabriela
Consilier juridic/Superior/1
Buca Toaplu Gheorghe
Consilier juridic/Superior/1
Iosif Antoanela Luiziana
Consilier juridic/Superior/1
Andronache Iarmina Madalina
Consilier juridic/Principal/1
Lazar Dumitra
Referent/Superior/1
Alecu Ion
Consilier/Superior/2
Enuta Vasilica
Consilier/Principal/3

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELATII PUBLICE SI SECRETARIAT ORDINE PUBLICA
1.
2.
3.
4.
1.

Serban Constantin
Parvu Adriana Nicoleta
Botnarenco Mariana Lacrimioara
Soare Alina

Consilier/Superior/3
Inspector /Asistent/2
Referent/Superior/3
Referent/Superior/1

DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA
Chirita Steliana
Director executiv(Consilier/Superior/1)
SERVICIUL BUGET

1.

Gavan Daniela

Sef serviciu (Consilier/Superior/1)

2.

Ionescu Carmen Dorina

Consilier/Superior/1

3.

Stan Octavian

Consilier/Superior/I

4.

Dragan Adriana

Consilier/Superior/1

5.

Luca Veronica Mihaela

Referent/Superior/1

6.

Nedea Oana Daniela

Inspector/Asistent/3

7.

VACANT

Consilier/Superior/1

8.

VACANT

Referent/Superior/1

1.

DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA
Popescu Elena
Director executiv adjunct(Consilier/Superior/1)

1.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
Sandor Ioana
Sef serviciu (Consilier/Superior/1)

2.

Diaconu Sorin Constantin

Inspector/Asistent/3

3.

Petre Sorin Costin

Consilier/Superior/2

4.

Lacatusu Ecaterina

Referent/Superior/1

5.

Schimbischi Ana Claudia

Referent/Superior/1

6.

Gheorghe Geanina Florentina

Referent/Superior/2

7.

Preda Nicoleta

Referent/Superior/2

8.

Praf Madalina Ionelia

Referent/Superior/3

9.

Saftoiu Gheorghe

Referent/Superior/1

10.

Lixandru Gabriela

Referent/Superior/1

11.

VACANT

Consilier/Superior/1

12.

VACANT

Referent/Superior/1
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DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI URBANISM SI GESTIUNEA LOCALITATILOR
1.
1.

Neamtu Luminita Sinziana

Arhitect Sef(Consilier/Superior/1)

COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
VACANT
Consilier/Superior/1

2.

Constantinescu Doina

Referent/Superior/1

3.

Pantea Marinela Magdalena

Inspector/Debutant

4.

Muresan Anca

Consilier/Principal/2

5.

Anton Andreea Cristina

Inspector/Asistent/3

6.

Baicoianu Carmen

Inspector/Asistent/3

7.

Tocan Cristina Cerasela

Referent/Principal/1

8.

Mogos Cristina

Inspector/Asistent/3

1.
1.
2.

DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI URBANISM SI GESTIUNEA LOCALITATILOR
Stoica Cecilia
Director executiv adjunct(Consilier/Superior/1)
COMPARTIMENTUL GESTIUNEA LOCALITATILOR SI CADASTRU IMOBILIAR
Popescu Mariana
Consilier/Superior/1
Rosu Ioana Daniela

Consilier/Superior/2

3.

Ionica Elena

Referent de specialitate/Superior/2

4.

Ponetti Ioana

Consilier/Superior/1

5.

Vasile Constanta

Referent/Superior/3

1.

COMPARTIMENTUL AVIZARE SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII
Pantazi Carmena Lucia
Consilier/Superior/1

2.

Focseneanu Carmen Doina

Consilier/Superior/2

3.

VACANT

Consilier/Superior/1

4.

Pantazi Alexandru

Referent de specialitate/Principal/2

5.

Anghelescu Tania

Referent/Superior/2

6.

VACANT

Inspector/Asistent/3

1

DIRECTIA RELATII INSTITUTII PUBLICE, SERVICII COMUNITARE SI SOCIETATI
Barbalata Livia
Director executiv(Consilier/Superior/3)

1.

COMPARTIMENTUL PARCURI INDUSTRIALE SI SOCIETATI COMERCIALE
Bucurescu Daniel Costel
Consilier/Superior/I

2.

VACANT

3.

Banescu Vasile

Consilier/Superior/I

4.

VACANT

Inspector/Asistent/3

5.

Radulescu Valerian

Consilier/Superior/1

1.

Consilier superior 3

COMPARTIMENTUL RELATII CU CONSILIILE LOCALE SI INSTITUTII PUBLICE
Popa Anca Ana
Consilier/Superior/1

2.

VACANT

Inspector/Asistent/3

3.

Padurariu Panfelia Elena

Consilier/Superior/I

4.

Cortun Marena

Consilier/Superior/1

5.

Furtuna Corneliu Marian

Consilier/Principal/1

6.

Stoicescu Florenta

Referent/Superior/1
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1.

COMPARTIMENTUL SERVICII PUBLICE COMUNITARE
Costache Elena
Referent de specialitate/Superior/1

2.

Panait Gheorghe

Referent/Superior/1

3.

Burca Laurentiu

Consilier/Superior/1

4.

Pascal Georgeta

Referent/Superior/1

5.

Bobeica Sandu

Consilier/Superior/1

1

DIRECTIA LOGISTICA
Bucur Ruxanda
Director executiv(Consilier /Superior/1)
COMPARTIMENTUL INFORMATICA

1.
2.
3.

Nastase Camelia Adriana
VACANT
VACANT

Consilier/Superior/1
Referent/Principal/1
Consilier/Principal/1

COMPARTIMENTUL ACHIZITII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constantinescu Dorel Mihail
Manea Dumitru
Nicolescu Sonia Viorica
Niculescu Dan Sorin
Gheorghe Catalin Emanuel
Andrei Cerasela Maria
Gica Lucia

Consilier/Superior/1
Inspector/Debutant
Consilier/Superior/1
Consilier/Superior/3
Consilier/Principal/1
Consilier/Principal/3
Consilier/Superior/1

COMPARTIMENTUL SUPORT LOGISTIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.

Gugiu George Claudiu
Bolocanu Teodor
Paraschiv Constantin
Toma Nicolae
David Camelia
Dumitrescu Mihaela Ecaterina

Sofer I
Sofer III
Sofer III
Sofer III
Referent/ Superior/3
Referent/Superior/3

DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA
Rizea Gheorghe
Director executiv(Consilier/Superior/1)
COMPARTIMENTUL ANALIZE SI STUDII SOCIO-ECONOMICE
Stan Mihaela
Consilier/Principal/1

2.

Toma Ana Maria

Inspector/Debutant

3.

Danila Veronica

Referent/Superior/1

1.
1.

DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA
Stan Carmen Madalina
Director executiv adjunct(Consilier/Superior/1)
SERVICIUL MANAGEMENTUL INFORMATIEI EUROPENE
Foransbergher Andreea Magdalena
Sef serviciu (Consilier/Superior/3)

2.

VACANT

Consilier/Superior/3

3.

Neagu Valeriu

Consilier/Superior/1

4.

Nicolae Marius Constantin

Consilier/Superior/1

5.

Stoica Magdalena Georgeta

Consilier/Superior/1

6.

Radulescu Catalina Victoria

Consilier/Superior/2

7.

Varlan Ioana

Inspector/Asistent/3

8.

Neagu Cristina Daniela

Inspector/Asistent/3
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1.

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Constantinescu Silvia
Consilier/Superior/3

2.

Radu Violeta Mihaela

Inspector/Asistent/3

3.

Buzu Lavinia Ioana

Inspector/Asistent/3

4.

Parlog Emanuela

Referent/Superior/3

5.

Preda Magdalena

Consilier/Principal/1

6.

VACANT

Inspector/Asistent/3

7.

Oprea Ecaterina

Consilier/Principal/3

8.

VACANT

Consilier/Principal/1

1.
1.

DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA
Ghinescu Alexandrina
Director executiv adjunct(Consilier/Superior/1)
COMPARTIMENTUL STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE
Creanga Cristina Victoria
Consilier/Superior/2

2.

Filitov Mariana

Consilier/Superior/1

3.

Andron Alexandru

Consilier/Superior/1

4.

Mitan Claudia

Inspector/Asistent/3

1.

Culcea Marin

2.

Neagu Dan

3.

Chircu Cristina

Consilier/Superior/2

4.

Preda Niculina

Consilier/Superior/1

5.

Ionescu Gheorghe

Consilier/Superior/2

6.

Done Ana Iolanda

Referent/Principal/1

BIROUL PARTENERIATE
Sef birou (Consilier/Superior/1)
Consilier/Superior/1
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Anexa nr.3
Obiective afectate de inunda iile din luna mai pentru care au fost alocate fonduri prin
Hot rârea Consiliului Jude ean nr. 59 din 16 mai 2005

Localitatea
Cîmpina
Comarnic
Mizil
Aduna i
Aluni
Bertea
Brebu
Bucov
Cocor tii Mislii
Cornu
Cosminele
Dumbr ve ti
Flore ti
Gherghi a
Poiana Cîmpina
Provi a de Jos
Rîfov
Salcia
Sec ria
Scor eni
Starchiojd
Surani
otrile
tefe ti
Telega
Valea Doftanei
Vîlc ne ti
Total

Obiective
Calamit i (pod)
Calamit i (drumuri, pode e)
Calamit i (drumuri, pode e)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i, sistem de
ap - bazine)
Calamit i (drumuri comunale, pode e, pun i)
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mii lei
Suma
4.800.000
500.000
900.000
600.000
1.700.000
500.000
1.200.000
400.000
400.000
800.000
1.500.000
400.000
800.000
200.000
300.000
400.000
1.000.000
1.000.000
300.000
600.000
1.000.000
400.000
1.100.000
600.000
5.000.000
700.000
400.000
27.500.000

Anexa nr.4
Bugetul propriu al jude ului la data de 31 mai 2005
Influen e
+/-

Realizat
la
31.05.2005

1.054.187.900

-19.857.072

1.034.330.828

394.991.180

48.000.000

+ 50.000.000

98.000.000

21.551.957

00.02

18.000.000

+ 50.000.000

68.000.000

21.470.947

VENITURI FISCALE

00.03

8.500.000

+ 15.00.000

23.500.000

15.917.254

VENITURI NEFISCALE

20.00

9.500.000

+ 35.000.000

44.500.000

5.553.693

30.02

30.000.000

-

30.000.000

81.010

846.050.500

- 70.157.072

775.893.428

Specifica ie

1.

Cod

VENITURI TOTALE
I.VENITURI PROPRII
– TOTAL, din care:
1. VENITURI CURENTE

48.02

2. VENITURI DIN CAPITAL
II. PRELEV RI DIN
BUGETUL DE STAT

!
% &
# $

Mii lei

Program
rectificat
31.05.2005

Nr

" #! !

!

# $

Program
ini ial
2005

297.230.042

!

" #! !

!
'
!

(
) $ )

!

! !

"

* + , - . /, 0 1 / 2 + 3 4 / 5
67 8 0 1 0 9 : 7 ,
'07 0,*,5
+ 4 , + . 0 ; . 5 4 /< /5 = / * 1 /+ 7 /
2 . /8 /7 > * , /8 /, * , 5 * ' 2 - . , /8 0
* ' /' , 5 7 1 0 ' - /* 4 0 ; * 4 - * 1 //;
2 5 7 ' //; * ? + , - * . 5 = /
/7 > 5 9 7 /@ * 1 //
' 5 . 8 / // = / > 5 @ 8 - 4 , * . 5
2 + 3 4 / 0 ; 4 - + /7 1 5 ; 9 5 > /+ = /
*25
* < . / + 4 , + . 0 = / ' /4 8 / + 4 , + . 0
, . * 7 ' 2 - . , + . / = / - 9 + 7 / * 1 //
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!
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Anexa nr.5
PARCURI INDUSTRIALE

INDICATORI
Nr.
crt.

DENUMIRE

Nr. societ i ce
func ioneaz în parc

01.07.2004

1.

2.
3.
4.

S.C.PRAHOVA
INDUSTRIAL
PARC S.A.
VALENII DE
MUNTE
S.C. PLOPENI
INDUSTRIAL
PARC S.A.
S.C.PLOIESTI
INDUSTRIAL
PARC S.A.
S.C. BRAZI
INDUSTRIAL
PARC S.A.

22

01.06.2005

25

Nr. angaja i în parc

01.07.2004

718

01.06.2005

804

Cifra de afaceri)
(mii lei)

Profit brut/Pierdere
( mii lei)

01.07.2004

01.06.2005

01.07.2004

13.204.770

16.000.000

4.381.326

01.06.2005

2.800.000

Investitii
efectuate
in
perioada
01.07.2004
01.06.2005
(mii lei)

2.135.392
753.729

26

30

406

422

3.644.824

4.403.162

1.490.780

19

24

1243

2107

12.331.907

7.305.482

9.135.193

0

8

0

519

0

9.450.000

- 66.400

* Investi ii finalizate în semestrul II- 2004
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236.000
2.077.434
48.150.495
66.337.368
*
1.100.000

1.639.719

Anexa nr.6
SOCIET

I COMERCIALE

INDICATORI
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Num r angaja i

Cifra de afaceri
(mii lei)

Profit brut/Pierdere
(mii lei)

Denumire
S.C. DRUMURI SI PODURI
PRAHOVA S.A.
S.C.TERMOELECTRICA
PLOIESTI S.A.
S.C. HIDRO VALEA
CRICOVULUI S.A.
S.C. HIDRO VALEA
PRAHOVEI S.A.
S.C.DALKIA TERMO
PRAHOVA S.R.L.

6.

S.C. PRAHOVA GAZ S.A.

7.

S.C. ECOLOGICA S.A.
BAICOI

8.

S.C. HIDRO PRAHOVA
S.A.

9.

S.C. SERPLO S.A.
BARCANESTI

Investi ii
efectuate în
perioada
01.07.200401.06.2005
(mii lei)

01.07.2004

01.06.2005

01.07.2004

01.06.2005

01.07.2004

01.06.2005

259

240

43.513.000

23.950.000

5.776.000

940.000

-

183

3

948.558.188

-

-138.824.693

-8.932.607

-

107

61

8.239.687

5.525.860

-2.754.041

-3.499.500

-

208

21

13.646.402

6.801.588

849.818

106.920

3.965.074

783

772

799.450.784

-106.357.459

32.159.741

la 1.12.2004

la 31.12.2004

la 31.12.2004

la 31.12.2004

11

12

-

469

285

94

4.435.883

8.004.956

34

2.292.770

5.995.259

302.716

121.510

- 680.345

- 3.854.116

Observa ii

Lipsa
activitate

2.593.745

-

A început
activitatea la
data de
01.03.2005

Anexa nr. 7
Obiective de investi ii
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4

1
2

1
2
3
4
5
6

DENUMIRE OBIECTIV
A LUCRARI IN CONTINUARE
MODERNIZARE DJ 214 ALUNIS-PIETRICEAUA, km 10+50017+840
CONSOLIDARE POD PE DJ 100 E, km 14+025, peste râul
DOFTANA
PASAJ PE DJ 720,km 29+080, peste CF.PL.-BV. LA FLORESTI
CONSOLIDARE POD PE DJ 100 N, STANESTI, km 9+633
CONSOLIDARE CULEE POD DJ 101R, km 5+270
POD PESTE PARAUL BALANA PE DJ 102N, km8+884,
CEPTURA
CONSOLIDARE DJ 102B,km 47+100(16+350) SAT TARLESTI
PARTENERIATE- DRUMUL VINULUI
REABILITARE DC 71A LAPOS-DJ 100H, km 0+000-km 2+900
REABILITARE DC 73 B VADUL SAPAT-DJ 102R GURA
VADULUI
SEMNALIZARE RUTIERA
B LUCRARI NOI
CONSOLIDARE SI REFACERE DJ 100E, km 13+300, PUNCT
FOIDAS
DJ 207,SOTRILE ALUNECARI DE TEREN
CONSOLIDARE DJ 102, HOMORACIU-SCHIULESTI, km
49+000
CONSOLIDARE POD PE DJ 219, km 1+364, comuna TEISANIsat OLTENI
POD PE DJ 214, km 10+363,51, comuna Brebu
PARTENERIATE
POD PESTE CRICOVUL DULCE, pe DJ 101G, km 24+020,
comuna SIRNA
DEZV.POTENTIALULUI TURISTIC AL VAII RAULUI
DOFTANA
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
S.F. POD pe DJ 234 peste pârâul SALCIA, km 9+595, comuna
SALCIA
S.F. DJ 207, SOTRILE ALUNECARI DE TEREN
S.F. POD PE DJ 102I, km 17+635, sat SECIURI, comuna
SOTRILE
S.F. POD PE DJ 219,km1+364, comuna TEISANI-OLTENI
S.F. BREBU-PIETRICEAUA DJ 214,km 7+535-km10+500
DOTARI INDEPENDENTE
TOTAL GENERAL

-leiREALIZAT
PERIOADA
30.06.2004 10.06.2005
15.298.682.933
8.090.390.839
0
0
5.145.049.731
0
1.875.022.493
188.219.870
3.873.304.997
2.116.355.627
1.756.949.370
0
6.809.872.064
1.143.447.125
3.778.911.554
1.628.428.498
157.738.997
101.345.890
5.447.002.820
5.234.631.245
212.371.575
1.633.738.641
6.242.397
333.780.247
1.582.181
0
243.950.000
1.048.183.816
33.062.601.455
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