ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
ÎN PERIOADA
1 iulie 2005 – 30 iunie 2006

Septembrie 2006

CUPRINS
ACTIVITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN
Evidenţa documentelor
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC-CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
Activitatea de reprezentare în justiţie
Activitatea de patrimoniu
Coordonarea activităţii consiliilor locale
Informare, relaţii publice şi secretariat ordine publică
Activitatea Secretariatului Executiv al A.T.O.P.
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Sursele de echilibrare ale bugetului judeţului Prahova în anul 2005
Rectificări bugetare în semestrul al II-lea 2005
Semestrul I-2006
Bugetul propriu al judeţului
Bugetul propriu al judeţului în anul 2005
Bugetul propriu al judeţului în semestrul I-2006
Rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006
RESURSE UMANE
Încadrare, avansare, promovare, evaluare
Modificarea structurii organizatorice
Perfecţionarea
Dificultăţi întâmpinate
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
Activitatea de eliberare a actelor în domeniul construcţiilor
Constituirea băncii de date
Activitatea de control privind respectarea disciplinei în construcţii
Activitatea în domeniul cadastrului imobiliar şi de constituire a băncilor de date
urbane
Alte activităţi
INTEGRARE EUROPEANĂ
Surse de finanţare
Proiecte
LEGĂTURI INSTITUŢIONALE
CENTRUL DE INFORMARE EUROPA PRAHOVA
PARTENERIATE
PROGRAMUL SAPARD
STRATEGII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE
PROGRAMUL DE INVESTIŢII
PARCURI INDUSTRIALE
SOCIETĂŢI COMERCIALE
SERVICII PUBLICE COMUNITARE
ADMINISTRARE REŢEA DE DRUMURI ŞI CLĂDIRI
ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE
INFORMATICA
AUDIT ŞI CONTROL FINANCIAR
RELAŢII CU MASS MEDIA
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

nr.1:
nr.2:
nr.3:
nr.4:
nr.5:

Prezentarea bugetului propriu definitiv la 31 decembrie 2005
Bugetul propriu al judeţului la 30 iunie 2006
Proiecte finanţate în parteneriat în perioada 01.07.2005 - 30.06.2006
Proiecte promovate prin Programul SAPARD în comunele afectate de calamităţi
Programele lucrărilor la drumuri şi poduri în perioada iulie 2005 - iunie 2006

2

3
3
5
5
6
6
6
7
8
8
8
10
10
10
11
12
13
13
13
13
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17
19
20
21
22
24
26
28
30
32
34
37
38
39
40
41
43
45
48
49

ACTIVITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN

S-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică
locală şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Prahova.
În perioada iulie 2005-iunie 2006, Consiliul Judeţean Prahova s-a întrunit în 18 şedinţe din
care 6 ordinare şi 12 extraordinare.
S-au adoptat 179 hotărâri care se referă la:
- aprobarea bugetului propriu al judeţului şi rectificarea acestuia, repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a unor sume defalcate din bugetul de stat, precum şi aprobarea
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2005;
- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al
Consiliului Judeţean;
- aprobarea şi modificarea numărului de personal, a organigramelor şi a statelor de funcţii ale
aparatului propriu al Consiliului Judeţean şi ale instituţiilor de sub autoritatea acestuia;
- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunările generale ale
acţionarilor la Societăţile Comerciale înfiinţate de acesta;
- preluarea patrimoniului Corpului Gardienilor Publici Prahova şi repartizarea acestuia pe
localităţi în vederea înfiinţării Poliţiei Comunitare;
- solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul
public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova;
- trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova;
- propuneri de modificare a Programului de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate pe traseele din judeţul Prahova pentru perioada 2005- 2007;
- participarea Consiliului Judeţean Prahova la promovarea şi implementarea unor proiecte;
- asocierea Consiliului Judeţean Prahova cu unele consilii locale în vederea realizării unor
obiective de interes comun;
- aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii;
- majorarea aportului Consiliului Judeţean Prahova la capitalul social al unor Societăţi
Comerciale;
- mandatarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea generală a
acţionarilor la unele Societăţi Comerciale pentru vânzarea unor active;
- constituirea şi reorganizarea unor comisii;
- majorarea şi actualizarea unor taxe în domeniul construcţiilor;
- validarea unor mandate de consilieri judeţeni şi desemnarea acestora în comisiile de
specialitate ale Consiliului judeţean;
- modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova;
- eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului unor Societăţi
Comerciale, conform H.G.R. nr.834/1991;
- numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Prahova în consiliile consultative ale
spitalelor publice de interes judeţean;
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a emis 316 dispoziţii.
Evidenţa documentelor
S-a urmărit organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a circuitului documentelor care intră şi
ies din Consiliul Judeţean (prin registratura generală 17.071 înregistrări, iar prin corespondenţa
specială 740 înregistrări) astfel încât pe baza registrului de intrare - ieşire să poată fi cunoscut, în
orice moment, locul şi stadiul în care se află rezolvarea lor, precum şi modul în care au fost
rezolvate.
Pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a activităţii se impun următoarele:
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o mai bună colaborare între compartimentele Consiliului Judeţean, astfel încât materialele
aflate pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean să fie întocmite corespunzător şi la
timp, evitându-se transmiterea cu întârziere;
- întocmirea unui nou nomenclator al documentelor de arhivă, adaptat la noua organigramă
aprobată de Consiliul Judeţean, astfel încât activitatea de evidenţă, inventariere,
selecţionare, păstrare şi folosire a documentelor create de compartimentele Consiliului
Judeţean să se desfăşoare potrivit prevederilor legale în vigoare.
-
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ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC-CONTENCIOS ŞI
ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

•
•
•

•

Activitatea s-a desfăşurat pe coordonatele:
reprezentarea în justiţie a consiliului judeţean, a primăriilor, a consiliilor locale, a unor
instituţii şi servicii publice judeţene (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului etc.);
redactarea şi elaborarea proiectelor de acte normative (hotărâri de consiliu judeţean, hotărâri
de Guvern, contracte, statute);
avizarea actelor cu caracter normativ, a dispoziţiilor emise de Preşedintele Consiliului
Judeţean şi a altor acte care angajează răspunderea patrimonială a consiliului judeţean,
evidenţa actelor normative şi a modificărilor intervenite în acestea, rezolvarea petiţiilor
repartizate;
înmatricularea de societăţi comerciale (S.C. Infrainvest S.A.).

Activitatea de reprezentare în justiţie
187 cauze având ca obiect: revendicări, acţiuni în constatare, contencios administrativ,
plângeri formulate potrivit Legii nr.18/1991, Legii nr.1/2000 şi Legii nr.247/2005, acţiuni în
pretenţii, exproprieri, obligaţia de a face, litigii de muncă, contestaţii formulate potrivit Legii
nr.10/2001:
¾ 86 cauze ale primăriilor, consiliilor locale, comisiilor de aplicare a Legii nr.18/1991 şi a Legii

nr.1/2000, din care:
• 64 soluţionate;
• 19 în curs de soluţionare;
•
2 suspendate;
•
1 renunţare la judecată.
¾ 101 cauze proprii ale Consiliului judeţean, din care:
• 48 soluţionate;
• 48 în curs de soluţionare;
•
1 suspendată;
•
4 renunţări la judecată.
Contestaţii Legea 112/1995
Din cele 94 dosare suspendate în anii 1995-2000, în perioada 2005-2006 a fost repus pe rol un
singur dosar, în care s-a menţinut măsura suspendării.
6 Contestaţii Legea nr. 10/2001- (dintre care 5 împotriva dispoziţiilor emise de preşedintele
Consiliului Judeţean Prahova):
•
3 înregistrate;
•
3 preluate din 2004-2005;
•
2 soluţionate.
În cursul perioadei analizate, s-au soluţionat 4 notificări formulate potrivit Legii nr.10/2001
prin dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii.
Pentru soluţionarea a 2 notificări-cereri de restituire în natură - a fost necesară trecerea a 2
imobile din domeniul public în cel privat al judeţului Prahova, prin hotărâri ale Consiliului
Judeţean.
S-au elaborat 7 proiecte de Hotărâri de Guvern.
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Activitatea de patrimoniu
•
•
•
•

Preluarea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale şi trecerea lor în domeniul public al judeţului şi în administrarea
Consiliului Judeţean Prahova.
Ca urmare a modificărilor care au intervenit în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Prahova au fost elaborate 10 proiecte de hotărâri de Guvern.
Înregistrarea operaţiunilor de modificări în regimul juridic al bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului, pe măsura apariţiei acestora.
Îndrumarea consiliilor locale din judeţ, cu privire la inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al unităţilor administrativ – teritoriale.

Coordonarea activităţii consiliilor locale
În perioada iulie 2005 - iunie 2006 s-au efectuat 93 acţiuni de coordonare a activităţii
consiliilor locale.
Cu ocazia acţiunilor de coordonare, s-au semnalat şi unele deficienţe:
•
corespondenţa este distribuită spre soluţionare, fără ca salariatul căruia i-a fost repartizată, să
semneze de primire;
•
anumite poziţii din registrul de intrare - ieşire nu sunt completate la toate coloanele, au fost
depistate cazuri când numerele de înregistrare se repetă sau sunt sărite;
•
la majoritatea consiliilor locale nu se completează coloana 9 din registrul de intrare-ieşire
referitor la numărul de dosar din nomenclator unde se conexează documentul;
•
în conţinutul unor certificate şi adeverinţe nu se arată în toate cazurile anul documentului din
care au fost extrase datele care se atestă, nu se arată scopul pentru care au fost eliberate şi
unde sunt necesare.
În perioada raportată a fost tipărit şi difuzat un singur număr al Monitorului Oficial al
judeţului, cu un tiraj de 300 exemplare.
Informare, relaţii publice şi secretariat ordine publică
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1487/2005, pentru modificarea anexei nr.1 la H.G.R.
nr.1723/2005 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea
de relaţii cu publicul, Consiliul Judeţean Prahova şi-a modificat programul de lucru cu publicul
pentru primirea petiţiilor formulate de către cetăţeni, înscrieri în audienţe după cum urmează: luni –
marţi – miecuri - vineri între orele 08,30 – 16,30 iar joi între orele 08,30 – 18,30.
În raporturile sale directe cu petiţionarii, la Consiliul Judeţean Prahova s-au înregistrat 415
petiţii conform O.G.R. nr.27/2002 şi 6 cereri conform Legii nr.544/2001.
Situaţia petiţiilor:
Tip soluţie
Competentă
soluţionare
Soluţionare
favorabilă
Soluţionare
nefavorafilă
În curs de
soluţionare
Total:

Cereri
100

Reclamaţii
27

Diverse
0

Total
127

93

16

1

110

125

33

1

159

17

2

0

19

335

78

2

415

Comunicarea directă a cetăţeanului cu conducerea Consiliului Judeţean Prahova se realizează
săptămânal prin audienţe. Au fost audiaţi 86 de cetăţeni. De asemenea, s-a asigurat zilnic
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programul de lucru cu publicul, evaluându-se problemele cetăţenilor şi îndrumăndu - i pe aceştia
spre instituţiile competente.
Activitatea Secretariatului Executiv al A.T.O.P.
Secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, a asigurat primirea şi
trimiterea corespondenţei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor, precum şi relaţia cu presa.
A fost elaborat Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, care a fost
dezbătut şi aprobat şi transmis consiliilor locale, orăşeneşti şi comunale, instituţiilor abilitate cărora
le revin sarcini şi atribuţii pe linie de ordine publică şi membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică.
În perioada 01 iulie 2005 – 30 iunie 2006, s-au înregistrat la Secretariatul executiv al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, pe linia gratuită TEL VERDE, 85 înregistrări telefonice
din care: 12 apeluri telefonice bune, 58 apeluri greşite şi 15 au fost redirecţionate fiind de
competenţa altor organisme.
Au fost înregistrate 18 petiţii, la care s-a răspuns în termen legal, fiind de competenţa
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, sau al Poliţiei Comunitare.
A fost elaborat în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi Prahova, Inspectoratul Şcolar Prahova, Planul de măsuri comun pentru
asigurarea măsurilor de ordine publică în unităţile de învăţământ şi în zona acestora.
În luna martie 2006 – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova şi Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Prahova au întocmit un „Program Parteneriat“ cu privire la combaterea
accidentelor rutiere.
În perioada analizată au fost organizate mai multe activităţi de instruire şi formare, prin
Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, cu membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
şi Secretariatul executiv:
- Seminarul cu tema „Concepte fundamentale de dezvoltare a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică”.
- Seminarul „Siguranţa în Marketing”.
- Seminarul cu tema „Module specifice de formare a secretarilor Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică“.
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ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Sursele de echilibrare ale bugetului judeţului Prahova în anul 2005
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 - Legea nr. 511/2004, judeţului Prahova i s-au
alocat până la data de 30 iunie 2005, 263.254,84 mii lei RON, reprezentând sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat. Fondurile alocate au fost repartizate prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.129/29 decembrie 2004.
Astfel, fiecare consiliu local şi-a putut stabili strategia financiară corelând resursele proprii,
posibil de realizat, cu sursele de echilibrare alocate din bugetul de stat.
mii lei RON
I.

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului
de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură, culte şi echilibrarea
bugetelor locale - TOTAL din care pentru:
a. Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
b. Contribuţii pentru personalul neclerical
c. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare
II. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social şi ajutor
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili
petrolieri
III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată - TOTAL
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a
creşelor şi a centrelor de consultanţă agricolă, precum şi pentru
susţinerea sistemului de protecţie a copilului din care, pentru:
1.1. Învăţământ preuniversitar de stat
a. Buget propriu al judeţului, din care:
- învăţământ special
- produse lactate şi de panificaţie
b.Bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
- finanţarea cheltuielilor de personal
- burse pentru elevi şi obiecte de inventar
1.2. Susţinerea sistemului de protecţie a copilului
1.3. Creşe
1.4. Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
2. Susţinerea sistemului de protecţie a copilului
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumuri judeţene şi comunale
IV. Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru
drepturile acordate persoanelor cu handicap

42.313,50
13.240,70
1.140,80
27.932,00

18.067,10
186.870,50

164.183,30
152.149,60
12.835,50
4.350,00
8.485,00
139.314,10
138.209,80
1.104,30
10.868,40
636,00
529,30
15.851,50
6.835,70
16.003,74

Rectificări bugetare în semestrul al II-lea 2005
Conform O.U.G.R. nr. 66/29 iunie 2005, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2005, influenţele aferente sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat au fost în sumă
de 18.414,20 mii lei RON, astfel:
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mii lei RON
I.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
contribuţii pentru personalul neclerical
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor de personal ale instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor
III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ special

+ 17,50

+ 17.819,80
+ 576,90

De asemenea, conform prevederilor art. 21 alin.(1) din O.U.G.R. nr. 66/2005, s-au diminuat
sumele defalcate din impozitul pe venit, alocate iniţial de la bugetul de stat pentru ajutorul social,
ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, susţinerea sistemului
de protecţie a persoanelor cu handicap, contribuţii pentru personalul neclerical şi echilibrarea
bugetelor locale şi s-a majorat în mod corespunzător sursa „sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili
petrolieri, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, contribuţii pentru personalul
neclerical şi echilibrarea bugetelor locale“.
În baza prevederilor O.U.G.R. nr. 154/11 noiembrie 2005 privind rectificarea bugetului de stat
pe anul 2005, s-au alocat judeţului Prahova fonduri de 21.276,00 mii lei RON, din care:
mii lei RON
I.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor
cu handicap cultură, culte şi echilibrarea bugetelor locale
TOTAL, din care:
- susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu
handicap
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrare
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului
III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor de
învăţământ preuniversitar de stat din bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor
IV. Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale
pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap

+ 11.456,00
+ 6.270,00
+ 5.186,00
+ 2.860,00

+ 3.614,00
+ 3.346,00

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 95/22 iulie 2005 şi nr. 161/25 noiembrie 2005, s-au
aprobat influenţele alocate judeţului Prahova prin cele două ordonanţe de rectificare ale bugetului
de stat.
În semestrul al II-lea 2005, prin hotărârile Consiliului Judeţean Prahova nr. 95/22 iulie 2005,
nr. 161/25 noiembrie 2005 şi nr. 171/12 decembrie 2005, au fost rectificate bugetele localităţilor cu
suma de 6.300,00 mii lei RON, ca urmare a depăşirii programului la sursa „Sume defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrare – cota de 22%”:
mii lei RON
Denumirea indicatorilor
Sume alocate de Consiliul
Judeţean Prahova - Cota de
22%

Program
iniţial
2005
38.000,00

9

Influenţe
+/-

Program
definitiv
2005

Realizat
31.12.2005

+6.300,00

44.300,00

44.230,96

Semestrul I - 2006
În anul 2006, prin Legea nr. 379/2005 – Legea bugetului de stat pe anul 2006, s-au alocat
judeţului Prahova surse de echilibrare în valoare de 291.682,00 mii lei RON, după cum urmează:
mii lei RON
a. Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului din care, pentru:
- susţinerea sistemului de protecţie a copilului
b. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate, cheltuieli de personal ale instituţiilor din învăţământul
preuniversitar (drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap, ajutorul social şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei,
cheltuielile creşelor, serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale) la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor din care pentru:
- finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ
preuniversitar de stat al comunelor, oraşelor şi municipiilor
c. Sume defalcate din T.V.A. pentru subvenţionarea energiei termice
livrată populaţiei
d. Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri judeţene şi comunale
e. Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

33.302
11.631

201.078

162.987
8.044
10.932
38.326

Prin adresa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 45/04 ianuarie 2006,
judeţului Prahova i s-a alocat suma de 20.334,00 mii lei RON, reprezentând transferuri de la bugetul
de stat pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap.
Totodată, a fost repartizată şi suma de 55.000 mii lei RON, reprezentând cota de 22% din
impozitul pe venit aflată la dispoziţia consiliului judeţean.
Potrivit prevederilor O.G.R. nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2006, s-a alocat suma de 3.736,00 mii lei RON pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 54/19.05.2006 au fost rectificate în anul 2006,
bugetele localităţilor cu suma de 4.600 mii lei RON ca urmare a depăşirii programului din semestrul
I la această sursă.

Denumirea indicatorilor

Program
iniţial
2006

Sume alocate de Consiliul
Judeţean Prahova - Cota de 22%

55.000,00

Influenţe
+/4.600,00

Program
rectificat
30.06.2006
59.600,00

mii lei RON
Realizat la
30.06.2006
33.215,92

Bugetul propriu al judeţului
Bugetul propriu al judeţului în anul 2005
În anul 2005, în baza prevederilor Legii nr.108/2004 pentru aprobarea O.U.G.R. nr.45/2003
privind finanţele publice locale şi a Legii nr.511/2004 – legea bugetului de stat pe anul 2005,
Consiliul Judeţean Prahova a aprobat bugetul propriu al judeţului în condiţii de autonomie potrivit
legii.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.2/14 ianuarie 2005 s-a aprobat bugetul
propriu al judeţului pe anul 2005, la venituri totale în valoare de 105.418,79 mii lei RON şi
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cheltuieli totale de 99.351,44 mii lei RON, cu un excedent de 6.067,35 mii lei RON, reprezentând
criteriile specifice nerepartizate pe unităţi administrativ - teritoriale.
În cursul anului 2005, au fost adoptate 12 hotărâri de rectificare a bugetului propriu al
judeţului.
Faţă de această situaţie şi ca urmare a intervenţiilor conducerii judeţului, au fost suplimentate
fondurile alocate judeţului Prahova, cu suma de 17.547,70 mii lei RON reprezentând subvenţii din
bugetul de stat din Fondul de intervenţie, astfel:
- 9.728,00 mii lei RON – H.G.R. nr.821/21 iulie 2005, privind alocarea unor sume din Fondul de

intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul
2005, pentru înlăturarea calamităţilor naturale;
- 1.698,10 mii lei RON – H.G.R. nr.904/11 august 2005, privind alocarea unor sume din Fondul
de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2005, pentru înlăturarea calamităţilor naturale;
- 2.725,60 mii lei RON – H.G.R. nr.1027/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul
2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale;
- 2.512,00 mii lei RON - H.G.R. nr.1221/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul
2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale;
- 884,00 mii lei RON - H.G.R. nr.1.407/2005 privind alocarea unei sume din Fondul
de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.
Ca urmare a rectificărilor, la data de 31 decembrie 2005 bugetul propriu definitiv a fost de
136.750,42 mii lei RON (Anexa nr.1).
Bugetul propriu al judeţului în semestrul I - 2006
În conformitate cu anexa nr.4 din Legea nr.379/2005- legea bugetului de stat pe anul 2006 şi
în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.3/16 ianuarie 2006, s-au aprobat următoarele
surse de echilibrare pentru bugetul propriu al judeţului:

1.
2.

3.
4.

5.

Sume defalcate din impozitul pe venit-cota de 22%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată - Total din care:
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului,
din care pentru :
- susţinerea sistemului de protecţie a copilului
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumurile judeţene (conform art.1 la proiectul de hotărâre)
Cote defalcate din impozitul pe venit – cota de 13%
Venituri proprii (impozite şi taxe locale) – Total, din care:
- impozit pe profit
- venituri din proprietate (concesiuni, dividende, etc)
- venituri din prestări servicii
- taxe pe utilizarea bunurilor
- donaţii şi sponsorizări
- venituri din vânzarea unor bunuri din domeniul privat
Subvenţii pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap
(acordate prin A.N.P.H.)
TOTAL VENITURI
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mii lei RON
13.750,00
49.883,50
33.302,00*
11.631,00
9.581,50
7.000,00
32.500,00
21.945,00
2.000,00
8.050,00
325,00
420,00
50,00
11.100,00
20.334,00
138.412,50

* Conform art.14 din Legea nr.379/2005 legea bugetului de stat pe anul 2006, sumele defalcate
din taxa pe valoarea adăugată sunt destinate finanţării:
a. sistemului de protecţie a copilului;
b. centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
c. drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV
din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal
de 4 ore;
d. cheltuielilor aferente învăţământului special;
e. plăţilor contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţ;
f. serviciului de evidenţă informatizată a persoanei.
Rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006
Prin adresa nr.1481/21 feb.2006 transmisă de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap s-a alocat judeţului Prahova suma de 1.063,00 mii lei RON din fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului.
Potrivit prevederilor O.G.R. nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2006, s-a alocat suma de 187,00 mii lei RON pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţului.
Bugetul propriu al judeţului la data de 30 iunie 2006, ca urmare a hotărârilor de rectificare nr.
13/10 februarie 2006, nr.27/27 februarie 2006, nr.34/17 martie 2006, nr.44/19 aprilie 2006, nr.55/19
mai 2006, nr.67/19 iunie 2006 şi nr.77/23 iunie 2006, este prezentat în Anexa nr.2.
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RESURSE UMANE
Pentru rezolvarea problemelor salariale s-a asigurat aplicarea la termen şi corectă a tuturor
prevederilor legale, în ceea ce priveşte încadrarea, avansarea, promovarea, aplicarea indexărilor şi a
majorărilor salariale pentru toţi salariaţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean.
Încadrare, avansare, promovare, evaluare
•
În luna februarie 2006 au fost avansaţi în trepte profesionale 72 de funcţionari publici care au
îndeplinit condiţiile cerute de legislaţia privind cariera funcţionarilor publici.
•
În lunile iulie, noiembrie 2005 şi martie 2006 s-au organizat concursuri pentru ocuparea
funcţiilor publice vacante, funcţiilor de conducere, pentru promovarea în clase a funcţionarilor
publici, în urma absolvirii studiilor superioare de specialitate şi pentru promovarea în grad
profesional conform Legii nr.188/1999 cu modificările şi completările ulterioare.
•
S-a organizat, coordonat şi monitorizat procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici şi ale personalului contractual pentru anul 2005, precum şi evaluarea
posturilor şi întocmirea fişelor de post având în vedere noua structură organizatorică.
Modificarea structurii organizatorice
•
În luna decembrie 2005, ca urmare a analizelor efectuate de conducerea Consiliului judeţean
cu consultarea direcţiilor de specialitate şi conducerea Direcţiei Generale de Patrimoniu
Judeţean privind activitatea desfaşurată în anul 2005, a rezultat necesitatea unei optimizări a
structurilor aparatului de specialitate, reactualizarea sarcinilor specifice fiecărui compartiment
şi post de conducere şi de execuţie şi a fost aprobată modificarea structurii organizatorice,
determinată de preluarea activităţii de gestionare a patrimoniului judeţean. Noua organigramă
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.181/23.12.2005 prevede 255 de
posturi din care 219 funcţii publice şi 36 personal contractual.
•
În luna iunie 2006, a fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova
nr.83/23.12.2005, modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Prahova. Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern
nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice, s-a infiinţat Unitatea judeţeană de monitorizare prin
reorganizarea aparatului de specialitate.
Direcţia Relaţii Instituţii Publice, Servicii Comunitare şi Societăţi a fost redenumită Direcţia
Lucrări şi Servicii Publice preluând din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartimentul Urmărire
lucrări drumuri publice. Acest compartiment se afla în subordinea Directorului executiv
adjunct – funcţie publică de conducere- preluată de la Direcţia Tehnică a cărei activitate a
fost reorganizată.
Directia Tehnică a fost redenumită Direcţia de Administrare Reţea de Drumuri şi Clădiri.
Perfecţionarea
• La programele de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale, organizate de Institutul
Naţional de Administraţie şi Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia
Publică Bucureşti, au participat: 135 salariaţi la programele de 7 zile, 26 funcţionari publici de
conducere şi de execuţie au absolvit cursuri postuniversitare şi 4 funcţionari publici au urmat
cursuri de masterat.
• În cadrul proiectului „Transparenţă şi etică în administraţia publică” coordonat de Asociaţia
,,Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”, a fost constituit grupul de
trei funcţionari publici-consilieri etici. Aceştia au fost instruiţi în 3 module distincte cu scopul
accelerării procesului de implementare a Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică.
• A fost creată Antena Centrului Regional de Formare Continuă Bucureşti, având ca scop o mai
bună conlucrare în organizarea programelor de instruire, identificarea unor formatori locali
care să poată interveni în cadrul programelor de instruire şi facilitarea accesului la informaţii
privind activitatea Centrului Regional şi programele de instruire derulate.
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•

Prin Antena Centrului Regional de Formare Continuă Bucureşti s-au derulat 3 cursuri de
perfecţionare cu participarea a 76 funcţionari publici din consiliile locale.

Dificultăţi întâmpinate:
• colaborarea cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti este greoaie din cauza
nerespectării de către aceasta a termenelor de emitere a avizelor, acordurilor şi scrisorilor de
aprobare, în ceea ce priveşte gestionarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici;
• în procesul de implementare a programelor ASESOFT s-au înregistrat o serie de
disfuncţionalităţi datorate neconcordanţei dintre program şi procedura legală, în ceea ce
priveşte activitatea de salarizare şi resurse umane;
• în relaţia cu direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate s-au înregistrat
întârzieri în ceea ce priveşte elaborarea documentaţiei privind fişele de post şi rapoartele de
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.
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AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

În cursul anului 2005, M.T.C.T. a alocat suma de 60.000 lei RON, utilizată pentru continuarea
P.U.G.– urilor comunelor Olari, Cocorăştii Colţ, demararea P.U.G.–ului comunei Vadu Săpat şi
pentru actualizarea P.U.G.–ului oraşului Breaza.
La solicitarea Consiliului Judeţean Prahova s-a obţinut suplimentarea sumei cu încă 52.000 lei
RON, pentru demararea noilor P.U.G.–uri pentru comunele Băneşti şi Brebu şi documentaţiile de
avize la P.U.G.-ul oraşului Breaza.
În anul 2006 suma alocată de către M.T.C.T. este de 70.000 lei RON, utilizată pentru P.U.G.urile comunelor Băneşti şi Telega şi s-a obţinut o suplimentare de 200.000 lei RON.
Ca urmare a solicitării Consiliului Judeţean Prahova, M.T.C.T. a alocat 100.000 lei RON
pentru actualizarea P.U.G.-ului staţiunii Buşteni cu traseul Autostrăzii Bucureşti–Braşov şi
realizarea studiului de fundamentare privind integrarea volumetrică a investiţiei în peisajul urban.
S-au elaborat/actualizat:
- Planuri Urbanistice Generale
- Planuri Urbanistice Zonale
- Planuri Urbanistice de Detaliu
TOTAL

7
26
53
86

În cele 14 şedinţe de avizare desfăşurate de Comisia Tehnică Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism a judeţului Prahova s-au analizat 121 lucrări, din care 92 au fost avizate favorabil.
În baza prevederilor Legii nr. 575/2001 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – „Secţiunea a V-a – Zone de risc natural”, s-a continuat actualizarea bazelor de date din
fişele de identificare a alunecărilor de teren şi inundaţiilor pentru localităţile din judeţ afectate de
aceste fenomene şi elaborate în conformitate cu H.G.R. nr.525/1996, Ordinul comun MLPATDAPL-MAPPM din 1998 şi Legea nr.124/1995 republicată. O parte din date au fost introduse în
cursul anului 2006 şi în sistemul informatic de monitorizare a riscului elaborat prin proiectul de
cercetare AMTRANS de către firma NEURON. La acest proiect s-au recepţionat ultimele faze:
- faza a IV-a, denumită „Experimentare model funcţional pentru Sistem integrat judeţean”, având
ca temă experimentarea modelului în condiţii de inundaţii şi alunecări de teren;
- faza a V-a, care are ca titlu „Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii sistemului”, inclusiv
implementarea GIS şi care a avut ca teme:
1. elaborarea manualului de prezentate a modelului;
2. prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii sistemului;
3. comunicări ştiinţifice articole tehnice.
O dată cu finalizarea proiectului s-a predat Consiliului Judeţean Prahova şi o staţie totală
electronooptică performantă PENTAX R 322 NX, monitor 17” cristale lichide, software-uri pentru
prelucrare, descărcare date şi licenţe aferente, manual de utilizare şi un aparat GPS Etrex LEGEND
Activitatea de eliberare a actelor în domeniul construcţiilor:

- certificate de urbanism
- autorizaţii de construire
- autorizaţii de desfiinţare
- prelungiri certificate de urbanism
- prelungiri autorizaţii de construire
- avize pentru certificate de urbanism
- avize pentru autorizaţii de construire / desfiinţare
- acorduri unice
TOTAL (nr.)
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nr.
224
94
1
11
4
569
347
2 580
3 830

Constituirea băncii de date
Banca de date constituită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.853/1998 cuprinzând
lucrările publice şi construcţiile autorizate pe plan judeţean şi stadiul acestora începând din anul
1992 şi până în prezent, pentru anii 2005–2006 datele nu au putut fi completate integral, întrucât
M.T.C.T. nu a transmis programul informatic actualizat.
În aceste condiţii s-au introdus doar datele proprii ale Consiliului Judeţean Prahova, prin
actualizarea - împreună cu Serviciul de Informatică – a acestui program.
Activitatea de control privind respectarea disciplinei în construcţii
S-au efectuat verificări – prin sondaj - privind respectarea disciplinei în construcţii pe
teritoriul judeţului Prahova în 40 localităţi, fiind aplicate 13 amenzi contravenţionale în valoare
de 13.000 lei RON, din care 6 au intrat deja în legalitate, prin obţinerea autorizaţiei de
construire.
S- au transmis răspunsuri la 20 sesizări primite de la cetăţeni şi persoane juridice.
Ca urmare a controlului efectuat de Inspectoratul de Stat în Construcţii privind respectarea
disciplinei în construcţii în cazul balastierelor şi staţiilor de sortare agregate minerale, sunt urmărite
46 de astfel de obiective.
Activitatea în domeniul cadastrului imobiliar şi de constituire a băncilor de date urbane
În perioada 01.07.2005-30.06.2006 s-a continuat activitatea de realizare a lucrărilor de
cadastru imobiliar-edilitar şi de constituire a băncii de date urbane conform prevederilor Legii nr.
7/1996 şi H.G.R. nr. 521/1997, în 6 localităţi (Ploieşti, Cîmpina, Azuga, Breaza, Buşteni,
Comarnic).
Pentru aceste lucrări, M.T.C.T. a aprobat pentru anul 2005 suma de 329.220 lei RON, iar
pentru anul 2006 – suma de 240.000 lei RON.
Au fost scanate 1.044 planuri pentru documentaţiile prezentate în şedinţele Comisiei Tehnice
de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova, documentaţii urbanistice, studii de
fezabilitate, etc. şi care au fost arhivate pe CD-uri şi au fost plotate 950 planuri pentru diverse
solicitări ale Consiliului Judeţean Prahova şi ale primăriilor.
Alte activităţi
- S-a elaborat tema de proiectare pentru Unitatea de primiri urgenţe (UPI) la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi s-a participat la analizarea variantelor prezentate în etapa I de
proiectare din cadrul SF-ului.
- Reabilitarea Parcului „Constantin Stere” :
- s-au continuat lucrările de realizare a împrejmuirii perimetrale a întregului ansamblu şi a
împrejmuirii grădinii botanice;
- s-a formulat tema pentru amenajarea grădinii botanice, s-a participat la întocmirea caietului
de sarcini şi organizarea concursului de adjudecare a investiţiilor aferente acesteia;
- s-au elaborat 3 documentaţii în vederea concesionării unor terenuri în zona fostului ştrand
„Dacia”;
- a fost susţinută realizarea unei investiţii de alimentaţie publică şi dotări sportive în incinta
parcului de către S.C. Ciocârlia S.A..
- S-au identificat oportunităţile de valorificare a patrimoniului imobiliar al Consiliului
Judeţean Prahova din Trupul 2 al S.C. SERPLO S.A. Bărcăneşti, prin elaborarea, avizarea
şi aprobarea unui P.U.Z. pentru „Reorganizare funcţională şi parcelare pentru ansamblu
rezidenţial şi dotări complementare”. Documentaţia a fost prezentată într-o expoziţie deschisă
în incinta Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Proiectul a fost lansat direct şi pe
canalele media către numeroşi investitori români şi străini interesaţi. Este în curs de elaborare şi
un CD de promovare media a acestui proiect
- S-a asigurat îndrumarea privind constituirea patrimoniului pentru S.C. Brazi Industrial
Parc S.A. şi S.C. Plopeni Industrial Parc S.A..
- Elaborarea şi avizarea studiului de circulaţie privind nodul rutier major dintre DN 1, DN
1B şi accesul principal în municipiul Ploieşti (zona km. 6) pentru realizarea unei centuri şi a
unui pasaj denivelat peste DN 1 pentru devierea traficului major din această zonă;
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INTEGRARE EUROPEANĂ
Surse de finanţare
• PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială „Proiecte Mari de Infrastructură
Regională”;
• PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială „Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de
Gestionare a Deşeurilor” (Faza extinsă);
• PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială „Infrastructură regională şi locală / Inundaţii”;
• Fondul pentru Mediu – sesiunea februarie 2006;
• PHARE 2004 „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”;
• Fondul Europa 2006;
• LIFE Mediu;
• Cultura 2000;
• PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială „Investiţii în servicii sociale”
• PHARE 2004 „Schema de granturi pentru reforma instituţională în sectorul protecţiei
persoanelor cu dizabilităţi”;
• Instrumentele structurale.
Proiecte
Pregătirea documentaţiilor solicitate în vederea selecţiei la nivel naţional pentru proiectele
propuse spre finanţare prin:
• Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială – Proiecte Mari de Infrastructură
Regională – faza de selecţie la nivel naţional – pentru proiectele:
¾„Drum de legătură între DN 1B (Ploieşti – Buzău) şi DN 1 (Bucureşti – Braşov)”;
¾„Infrastructură pentru domeniul schiabil în staţiunea Cheia – judeţul Prahova”;
¾„Reabilitarea infrastructurii de turism în staţiunea balneo - climaterică Slănic – Prahova”.
• Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială – Proiecte Mari de Infrastructură
Regională – faza de selecţie la nivel naţional – revizuirea cadrului instituţional pentru proiectele
unde Consiliul Judeţean Prahova are calitate de partener:
¾ „Dezvoltarea zonei turistice Sinaia „Perla Carpaţilor” – solicitant Consiliul Local Sinaia;
¾„Amenajarea centrului oraşului Buşteni” – solicitant Consiliul Local al oraşului Buşteni;
¾„Reabilitarea staţiunii Azuga – zona Cazacu, în vederea creşterii atractivităţii turistice” –
solicitant Consiliul Local Azuga.
• Programul PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială „Schema de Investiţii pentru Proiecte
Mici de Gestionare a Deşeurilor” (Faza extinsă) – pregătirea cererii de finanţare pentru proiectul
„Gestionarea deşeurilor în zona rurală Cărbuneşti, judeţul Prahova” – în vederea selecţiei la
nivel regional.
• Programul LIFE Mediu – elaborarea cererilor de finanţare pentru proiectele:
¾ „Combaterea zgomotului în staţiunile turistice montane”;
¾„Parc ecologic cu teren de joacă ecologic şi educativ în domeniul protecţiei mediului pentru
copii”;
¾„Gestionarea cererii de apă la nivel bazinal prin modelare matematică în platformă GIS”;
¾„Iluminarea cu energie solară a spaţiilor care nu primesc lumină solară în timpul zilei”;
¾„Proiect Pilot de dezvoltare a unui sistem de avertizare a pericolului de inundaţii, adresat
populaţiei locale din zona rurală”.
• Fondul de Mediu, finanţat de Guvernul României, prin Administraţia Fondului pentru Mediu –
întocmirea documentaţiei pentru proiectul „Rampă ecologică Băneşti, alveola a doua”.
• Programul SAMTID Faza a II-a – pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de transport şi
distribuţie a apei în oraşele mici şi mijlocii din judeţul Prahova”.
Realizarea unei strategii - Master plan – la nivelul oraşelor din SAMTID privind sectorul de apă
– canalizare.
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Implementarea şi monitorizarea proiectelor finalizate în anul 2005:
• PHARE 2000 Regional Componenta de Coeziune Economică şi Socială - Infrastructură
regională:
¾ „Infrastructură turistică de acces Buşteni – Valea Albă – Calinderu”;
¾ „Reabilitarea economică şi ecologică a bazinului râului Teleajen”.
• Programul Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei Publice Locale PHARE
2002:
¾ „Program de formare a personalului în vederea facilitării procesului de descentralizare”
(Solicitant Consiliul Judeţean Prahova, Partener Prefectura Prahova);
¾ „Biblioteca Digitală de Imagini - Instrument de Management pentru lucrări publice şi
intervenţii la dezastre” (Solicitant Consiliul Judeţean Prahova, Partener Prefectura Prahova).
Întocmirea/actualizarea fişelor de proiecte în vederea realizării Portofoliului de Proiecte
care vor putea fi finanţate în cadrul Instrumentelor Structurale.
Consultanţă către autorităţile publice locale, instituţii publice şi ONG-uri, în vederea
identificării surselor de finanţare, respectiv promovării şi sprijinirii activităţii de întocmire a
proiectelor.

18

LEGĂTURI INSTITUŢIONALE

Asigurarea legăturilor instituţionale cu Adunarea Regiunilor Europei - ARE, Reţeaua
Socială Europeană - ESN, Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone - AIRF, Uniunea
Naţională a Consiliilor Judeţene din România - UNCJR şi Federaţia Autorităţilor Locale din
România – FALR, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud-Muntenia şi cu Filiala Prahova a Agenţiei.
Asistenţă tehnică şi metodologică continuă pentru sprijinirea activităţilor legate de
înfrăţiri între diferite localităţi ale judeţului şi entităţi administrative similare externe.
-

-

-

-

Reprezentare în delegaţii şi proiecte externe:
Participare la stagiul de schimb de experienţă organizat în cadrul programului Centurio –
INTERREG III, Bologna Italia;
În cadrul proiectului „Cooperare pentru sprijinirea dezvoltării locale prin intermediul dezvoltării
agroturismului şi turismului rural”, realizat în parteneriat cu Regione Umbria – Italia –
coordonarea activităţii de cartografiere a zonei cu potenţial agroturistic din judeţul Prahova, 818 iulie 2005;
Adunarea Generală a Adunării Regiunilor Europei şi a 20-a aniversare a ARE – Strasbourg –
24-25 noiembrie 2005;
Organizarea împreună cu Consiliul Europei a evenimentului „Forumul Oraşelor şi Regiunilor
din Europa de Sud-Est” – Sinaia, 7-10 decembrie 2005;
Participarea la Agribusiness Forum – organizat de European Marketing Research Center –
Bruxelles, 26-28 aprilie 2006;
Participarea în cadrul Biroului de Reprezentare de la Bruxelles a Uniunii Naţionale a Consiliilor
Judeţene din România – începând cu data de 14 noiembrie 2005.
Activităţi de înfrăţire cu entităţi administrativ-teritoriale corespondente judeţului:
Organizarea vizitei delegaţiei Consiliului General Bas-Rhin la Ploieşti (17-20 iulie 2005), cu
semnarea acordului de cooperare între judeţul Prahova şi departamentul Bas-Rhin în data de 19
iulie 2005;
Organizarea participării delegaţiei Consiliului Judeţean Prahova la vizita oficială în
departamentul Bas-Rhin, desfăşurată în perioada 2 – 5 iulie 2006 la Strasbourg.
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CENTRUL DE INFORMARE EUROPA PRAHOVA

Activitatea desfăşurată s-a axat pe diversificarea modalităţilor de diseminare a informaţiei
europene.
În perioada iulie 2005– iunie 2006, Centrul de Informare Europa Prahova a avut 1316
vizitatori, (din care 674 în semestrul al II-lea 2005) care au beneficiat de serviciile de informare
oferite de ofiţerii de informare ai CIE Prahova. Aceştia au pus la dispoziţia vizitatorilor
documentele solicitate de vizitatori cu privire la: instituţii europene, politicile Uniunii Europene,
programe de finanţare, în special informaţii despre accesarea fondurilor SAPARD, etc. S-a asigurat
acces la materialele informative existente în format scris, precum şi posibilităţi de informare prin
site-uri relevante (www.infoeuropa.ro, portalul Europa, www.finantare.ro, etc.).
Centrul de Informare Europa Prahova a găzduit mai multe activităţi adresate elevilor şi
studenţilor, evenimente organizate la sediul Centrului, dar şi evenimente organizate în unităţi
şcolare din Ploieşti şi din judeţul Prahova.
Caravana „Europa în şcoala ta”, a fost reluată din luna octombrie 2005, prin organizarea unor
vizite în şcolile din judeţ, în special în cele din mediul rural, cu scopul de a realiza prezentări
generale despre Uniunea Europeană, despre costurile şi beneficiile aderării României la Uniunea
Europeană şi despre avantajele ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene.
„9 mai - Ziua Europei”: Centrul de Informare Europa Prahova a organizat mai multe
evenimente în mai multe şcoli din Municipiul Ploieşti. La şcolile Ion Creangă şi Sfântul Apostol
Andrei, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Liceul Nichita Stănescu şi Grupul Şcolar Administrativ
şi de Servicii Victor Slăvescu au fost făcute prezentări conţinând informaţii despre apariţia Uniunii
Europene, semnificaţia zilei de 9 mai, state membre, state candidate, instituţii europene, politici
europene, programe de finanţare. La sfârşitul întâlnirilor, elevii au răspuns întrebărilor euro-testului.
La Şcoala Sanitară Regina Maria de România, Ploieşti, a avut loc o întâlnire cu profesorii mai
multor şcoli din Ploieşti. Au avut loc dezbateri pe teme europene, în special pe probleme legate de
aderarea României la Uniunea Europeană.
În data de 27 ianuarie 2006, domnul Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în
România a efectuat o vizită de lucru în judeţul Prahova, unul dintre obiectivele acestei deplasări
fiind vizitarea Centrului de Informare Europa Prahova.
Centrul de Informare Europa Prahova a primit vizita unei delegaţii a multiplicatorilor de
informaţie europeană de la centrele de informare din Turcia.
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PARTENERIATE

Pentru realizarea unor importante obiective de investiţii în perioada iulie 2005 – iunie 2006,
Consiliul Judeţean Prahova a folosit drept instrument principal asocierea în parteneriat între judeţul
Prahova şi celelalte unităţi administrative teritoriale.
Obiectivele contractelor de asociere au vizat în mod deosebit:
¾
¾
¾
¾
¾

Modernizarea infrastructurii rutiere;
Dezvoltarea reţelelor de distribuţie a apei potabile;
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice din zona montană a judeţului;
Modernizări şi reparaţii la clădirile publice;
Dezvoltarea şi modernizarea zonelor de agrement din jurul municipiului Ploieşti.

În această perioadă Consiliul Judeţean Prahova a gestionat 44 de parteneriate, (Anexa nr.3)
pentru care a fost alocată suma de 7.306.894 lei RON:
A. Parteneriate în derulare în anul 2005 şi finalizate la 31.12.2005:
4 parteneriate - Valoarea totală: 1.517.398 lei RON.
B. Parteneriate încheiate şi finalizate în perioada 01.07.2005 - 30.06.2006:
13 parteneriate - Valoarea totală: 1.926.331 lei RON.
C. Parteneriate încheiate în perioada 01.07.2005 - 30.06.2006 şi aflate în derulare:
15 parteneriate - Valoarea totală: 1.373.285 lei RON.
D. Parteneriate încheiate în perioadele anterioare şi aflate în derulare:
9 parteneriate - Valoarea totală: 2.310.818 lei RON.
E. Proiecte promovate prin Programul PHARE şi Fondul de Mediu
3 parteneriate – Valoarea totală: 179.062 lei RON.
Au fost promovate în parteneriat 2 proiecte cu finanţare prin Programul PHARE 2004-2006 şi
un proiect cu finanţare din Fondul de Mediu, pentru care Consiliul Judeţean a alocat suma de
179.062 lei RON. Proiectele sunt cuprinse în portofoliul de proiecte al Agenţiei de Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, înscriindu-se în axele prioritare ale Programului Operaţional Regional
2007-2013.
Dintre parteneriatele finalizate, 3 au fost finanţate din fonduri nerambursabile prin Programul
PHARE: Reabilitarea economică şi ecologică a bazinului râului Teleajen, Program de formare a
personalului în vederea facilitării procesului de descentralizare, Biblioteca digitală de imagini –
instrument de management pentru lucrări publice şi intervenţii la dezastre, iar dintre cele aflate în
derulare, 2 au fost admise la finanţare din fonduri nerambursabile prin Programul PHARE Reabilitarea infrastructurii de turism în staţiunea balneo-climaterică Slănic – Prahova şi prin
Programul SAMTID - Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie a apei în oraşele mici şi
mijlocii din judeţul Prahova.
Prin H.G.R. nr. 295/2006 privind modificarea şi completarea H.G.R. nr.1277/2005 au fost
nominalizate unităţile şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005:
Şcoala cu clasele I-VIII sat Drăgăneasa, comuna Proviţa de Jos şi Grădiniţa nr. 1 Plopeni.
Beneficiarul grantului de 155.000 €uro pentru reabilitarea clădirilor este Consiliul Judeţean Prahova
în parteneriat cu consiliile locale Proviţa de Jos şi Plopeni. În acest sens, a fost realizat un proiect
care a fost promovat pentru finanţare din Programul PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială,
Infrastructură locală şi regională/Inundaţii, şi s-a încheiat contractul de finanţare cu Ministerul
Integrării Europene, urmând a se desfăşura procedura de achiziţie publică a contractului de servicii
şi lucrări.
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PROGRAMUL SAPARD
Activitatea de implementare şi urmărire a Programului SAPARD a constat într-o varietate de
acţiuni orientate, în principal, pe 3 direcţii:
1. Urmărirea implementării proiectelor selectate şi finanţate pe Măsura 2.1. „Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea infrastructurii rurale";
2. Îndrumare şi consultanţă de specialitate pentru persoanele interesate în accesarea
programului (măsurile 1.1. „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi
piscicole”, 3.1. „Investiţii în exploataţii agricole” şi 3.4. „Dezvoltarea şi diversificarea
activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative";
3. Asistenţă de specialitate şi consiliere acordate consiliilor locale pentru promovarea
proiectelor care fac obiectul O.G.R. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare
a infrastructurii din spaţiul rural.
Urmărirea implementării proiectelor selectate şi finanţate pe Măsura 2.1. „Dezvoltarea
şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale
¾ S-au finalizat investiţiile din comunele Iordăcheanu, Rîfov şi Chiojdeanca;
¾ Prin H.G.R. nr.1512/2005 localităţile afectate de inundaţiile din perioada aprilie-

septembrie 2005, au fost declarate zone calamitate. Astfel, au fost finanţate proiectele de
prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor prin Programul SAPARD măsura 2.1.
„Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale“. S-au reactualizat 12 proiecte,
declarate eligibile dar fără finanţare asigurată, în comunele calamitate şi s-a întocmit
studiul de fezabilitate pentru remedierea situaţiei apărute în urma calamităţilor la investiţia
finalizată, finanţată prin Programul SAPARD, din localitatea Vîlcăneşti.
• Submăsura 2.1.1. Drumuri în zone rurale

8 proiecte în localităţile: Adunaţi, Cărbuneşti, Gherghiţa,
Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Ştefeşti, Şotrile, Surani;

• Submăsura 2.1.2. Alimentări cu apă în
sistem centralizat în
zonele rurale

3 proiecte în localităţile: Baba Ana, Poiana Cîmpina,
Valea Doftanei;

• Submăsura 2.1.3. –
Canalizări în mediul
rural

1 proiect în localitatea Bucov finanţat ca urmare a
economiilor realizate în derularea programului.

Situaţia proiectelor este prezentată în Anexa nr.4.
¾ În colaborare cu Agenţia de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Program SAPARD

şi BRIPS 3 SUD Muntenia pentru asigurarea fluenţei în implementarea proiectelor în
derulare s-a acordat consultanţă consiliilor locale privind metodologia întocmirii cererilor
de plată, s-au organizat întâlniri între Agenţia SAPARD, autorităţile contractante şi
câştigătorii licitaţiilor de lucrări şi servicii pentru clarificarea diverselor aspecte apărute în
derularea investiţiilor);
¾ S-au transmis informaţiile solicitate de Agenţia SAPARD (pagube produse de calamităţi,
date privind fundamentarea necesităţii proiectelor în aşteptare);
¾ S–a urmărit şi analizat periodic evoluţia proiectelor: respectarea graficului de execuţie a
lucrărilor şi de efectuare a plăţilor către constructor; păstrarea unei permanente legături cu
Agenţia SAPARD Bucureşti, BRIPS Tîrgovişte şi consiliile locale în vederea fluidizării
rambursării plăţilor; sprijinirea consiliilor locale în vederea întocmirii documentelor
justificative suplimentare solicitate de Agenţia SAPARD în vederea rambursării plăţilor
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(hotărâri ale consiliului local, memorii justificative şi note explicative, iniţierea hotărârilor
de Guvern în vederea completării inventarului primăriilor, etc.);
¾ Verificarea pe teren a sesizărilor privind eventualele neregularităţi în implementarea
proiectelor;
¾ Analiza şi soluţionarea împreună cu consiliile locale a diferitelor cazuri de conflicte de
interese ivite pe parcursul derulării proiectelor;
¾ Medierea divergenţelor apărute între autorităţile contractante, Agenţia SAPARD şi
prestatorii de servicii şi lucrări apărute în timpul implementării proiectelor.
Îndrumare şi consultanţă de specialitate pentru persoanele interesate în accesarea
programului (măsurile 1.1., 3.1. şi 3.4.)
În perioada iulie 2004 – iunie 2005 au apelat la servicii de consultanţă un mare număr de
solicitanţi (societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice) cărora li s-au pus la dispoziţie:
•
•

•

•

Ghidul solicitantului pe suport de hârtie sau în format electronic (discheta) cu
clarificarea anumitor aspecte neînţelese de către solicitant.
Informaţii de strictă specialitate (Achiziţionarea de utilaje, tehnologia de creştere a
melcilor, ciupercilor, achiziţia şi creşterea animalelor, tehnologia plantelor aromatice şi
valorificarea fructelor de pădure, informaţii privind agroturismul – criterii de clasificare
a pensiunilor – dotări necesare, informaţii privind alte forme de turism rural şi alte
activităţi turistice, piscicultura.
Informaţii privind măsurile direct productive din programul SAPARD. S-a analizat
oportunitatea afacerii (investiţiei) pe care solicitantul o avea în vedere. În funcţie de
zonă, fonduri disponibile, cunoştinţe tehnice ale solicitantului despre activitatea
respectivă, situaţia pieţei de desfacere.
Model de analiza economico-financiară a investiţiei pe care solicitantul doreşte să o
promoveze: conţinutul cadru al studiului de fezabilitate şi fundamentarea planului de
afaceri.
Asistenţă de specialitate şi consiliere acordate consiliilor locale pentru promovarea
proiectelor care fac obiectul O.G.R. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

Începând cu luna iunie 2006 au fost promovate 75 proiecte (2 în oraşe) în 63 localităţi (2
oraşe şi 61 comune) care pot fi finanţate prin O.G.R. nr.7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural asigurându-se consultanţă şi sprijin logistic în
întocmirea studiilor de fezabilitate, a notelor de fundamentare, completarea cererii de înscriere şi
înscrierea propriu-zisă a consiliilor locale, completarea cererii de finanţare şi întocmirea
documentaţiei aferente.
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STRATEGII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE

Reforma administraţiei publice rămâne una dintre cele mai importante priorităţi până la
momentul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană.
Strategia de reformă a administraţiei publice la nivelul Consiliului Judeţean Prahova în
perioada 2005-2006” (actualizată în anul 2005) şi Planul de acţiuni pentru implementarea
strategiei actualizate au fost monitorizate semestrial, evidenţiindu-se progresul efectuat,
dificultăţile întâmpinate în derularea acţiunilor de modernizare programate, precum şi măsurile
adoptate pentru depăşirea acestora. S-a elaborat în cele două etape ale procesului de monitorizare
semestrială Raportul de monitorizare pentru semestru I-2005 şi în luna ianuarie 2006 pentru
semestrul al II-lea al anului 2005.
Ca parte a „imaginii informatice” a fost dezvoltată baza de date a inventarului de terenuri şi
spaţii, a patrimoniului natural ca suport al dezvoltării turismului precum şi a utilităţilor tehnicoedilitare de care dispune judeţul.
Administraţia publică judeţeană mediatizează informaţiile disponibile în fiecare localitate a
judeţului pe site-ul propriu, astfel încât fiecare investitor să cunoască oportunităţile locale de
amplasare a unei viitoare investiţii.
Fişa localităţii poate fi accesată de toţi vizitatorii site-ului, direct din harta de prezentare a
judeţului şi cuprinde toate datele de identificare ale fiecărei localităţi: Suprafaţa totală (ha), din
care: agricolă, păduri, ape şi bălţi, alte suprafeţe; Populaţia; Infrastructură şi utilităţi: Drumuridrumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale; Acces la calea ferată; Alimentare cu apă;
Alimentare cu gaze naturale; Canalizare; Salubrizare; Oportunităţi de afaceri: Terenuri şi spaţii
disponibile, precum şi o hartă detaliată a fiecărei localităţi cu vizualizarea tuturor elementelor de
acces .
„Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor din judeţul Prahova, în anul 2006” a
completat „imaginea informatică”, prin publicarea şi transmiterea către toate consiliile judeţene din
ţară şi prin vizualizarea pe site-ul consiliului.
Informări şi rapoarte pentru participarea la conferinţe şi şedinţe, precum şi solicitate de
agenţii şi ministerele de resort:
• „Raportul privind activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean Prahova în perioada
iulie 2004 - iunie 2005”;
• „Obiectivele de dezvoltare a infrastructurii publice în perioada 2007-2013”
• „Proiectul Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada 20052008”;
• „Informaţii privind infrastructura de apă şi apă uzată existentă în judeţul Prahova”;
• „Date privind platformele industriale abandonate sau cu activitate redusă din judeţul
Prahova”, în vederea cunoaşterii potenţialului pe care acestea îl au pentru dezvoltarea economică
prin posibilităţile pe care le oferă de creare şi/sau extindere a structurilor de sprijinire a afacerilor
(parcuri industriale, tehnologice, ştiinţifice, logistice, etc.)
• Date privind locaţii optime pentru amplasarea investiţiilor străine în judeţul Prahova,
solicitate de către Agenţia Română pentru Investiţii Străine.
Având în vedere contextul actual, „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova
în perioada 2005-2008”, al cărei proiect a fost prezentat, va suferi transformări majore astfel încât
să fie identificate priorităţile, obiectivele, acţiunile şi proiectele propuse pentru perioada 2007-2013,
în vederea dezvoltării armonioase, echilibrate şi durabile a judeţului, în acord cu direcţiile prioritare
pentru perioada 2007-2013, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare şi Programul Operaţional
Regional 2007-2013. Această lucrare deosebit de importantă implică cooperarea şi consultarea
tuturor actorilor (direcţiile din aparatul de specialitate, instituţiile publice şi serviciile publice de
interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean, consiliile locale), astfel încât prin
conţinutul său să reflecte direcţiile prioritare de acţiune la nivel judeţean, concentrate pe domeniile
eligibile pentru intervenţiile structurale, fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene
(FEDR- Fondul European de Dezvoltare Regională, FSE- Fondul Social European, FEADR24

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, FEP- Fondul European pentru Pescuit,
FC- Fondul de Coeziune).
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PROGRAMUL DE INVESTIŢII

Programul de investiţii pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean Prahova
În ultimii ani, Consiliul Judeţean Prahova a alocat fonduri pentru cheltuieli de capital în
special pentru câteva investiţii de amploare care, datorită valorii mari pe care o au, se derulează pe
o perioadă mai lungă de timp.
În anul 2005, Programul de investiţii al judeţului a fost format, în majoritate, din lucrări în
continuare.
Astfel, s-a acordat prioritate lucrărilor de consolidare a Palatului Administrativ (începute în
anul 1998), a Palatului Culturii (începute în anul 2002), finalizării construcţiei Centrului
Administrativ Zonal Mizil (început în anul 2003) precum şi continuării şi finalizării unor drumuri
judeţene de maximă importanţă.
La data de 30.06.2006, în Programul de investiţii al judeţului, suma totală prevazută pentru
cheltuielile de capital este de 21.066.880 lei RON, din care s-a realizat valoarea de 5.149.840 lei
RON.
Pentru investiţii în sectoarele alimentare cu apă, canalizare şi managementul deşeurilor,
Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale au alocat 7.105.000 lei RON, până la această dată
realizându-se investiţii în valoare de 2.049.000 lei RON.
Alături de sumele prevăzute pentru lucrările în continuare, s-au alocat fonduri importante
pentru începerea unor lucrări:
Înfiinţare locuinţă mediu protejat, C.S. Casa Rozei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului -124.000 lei RON;
Clădire Unitate de Primiri Urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti – 2.180.000 lei
RON;
Lucrări de reparaţii capitale şi modernizări ale sistemelor de alimentare cu apă aflate în
patrimoniul public al judeţului -115.900 lei RON;
Reabilitarea şi consolidarea unor drumuri judeţene - 6.370.000 lei RON.
Programul de introducere a toaletelor în şcoli
O altă prioritate a fost îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii în unităţile
şcolare.
În anul 2005, nu s-au putut aloca fonduri importante din bugetul propriu al judeţului pentru
acest program din cauza situaţiei grave create în urma inundaţiilor produse de precipitaţiile
abundente.
Încă de la începutul anului 2006, au fost alocate sume pentru implementarea Programului, în
prima etapă fiind incluse 44 unităţi de învăţământ.
Programul guvernamental „Lapte şi corn”
După încheierea contractelor pentru furnizarea de produse în Programul Guvernamental
„Lapte şi corn”, pentru anul şcolar 2005-2006, a fost monitorizat modul de realizare a obligaţiilor
contractuale şi a asigurat interfaţa între unităţile şcolare şi firmele furnizoare.
Pe întreaga durată a grevei profesorilor, s-a menţinut legătura cu Inspectoratul Şcolar
Prahova pentru a stabili care sunt unităţile şcolare din judeţ care nu şi-au întrerupt activitatea.
Locuinţe
Programul privind reducerea riscului seismic (O.G.R. nr. 20/1994)
Acţiuni privind reducerea riscului seismic la construcţiile existente, cu destinaţia de locuinţe
În anul 2006, judeţului Prahova i-a fost alocată de către M.T.C.T., suma de 590.000 lei RON
RON pentru finanţarea Programului. Această sumă a fost repartizată municipiilor Ploieşti –
440.000 lei RON şi Cîmpina -150.000 lei RON.
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În baza propunerilor făcute de primării, s-a întocmit Programul pentru anul 2007, cuprinzând
clădirile care necesită consolidare.
Programul de reabilitare termică a clădirilor - O.U.G.R. nr. 174/2002
Pentru reabilitarea termică a clădirilor, în anul 2006, M.T.C.T. a alocat următoarele sume:
a) pentru finanţarea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică:
- Municipiul Ploieşti – 138.320 lei RON
b) pentru elaborarea expertizei şi auditului energetic:
- Municipiul Ploieşti – 341.180 mii lei RON
- oraşul Mizil – 466.542 lei RON
Programul de refacere a infrastructurii afectate de calamităţi
În anul 2005, încă din luna martie, judeţul Prahova s-a confruntat cu inundaţii repetate, care
au afectat grav infrastructura locală. În 61 de localităţi au fost distruse parţial sau în totalitate
drumuri judeţene şi comunale, poduri, podeţe, reţele de alimentare cu apă.
Ca urmare, prioritară a fost activitatea de contractare a lucrărilor de reabilitare a
infrastructurii locale afectate (drumuri comunale, poduri, podeţe, apărări de maluri, reţele de
alimentare cu apă).
Consiliul Judeţean Prahova a alocat sume însemnate din bugetul propriu, pentru înlăturarea
efectelor inundaţiilor dar, datorită gravităţii situaţiei, aceste fonduri au fost insuficiente.
Guvernul a alocat, începând cu luna iunie, prin H.G.R. nr.821/21.07.2005 modificată de
H.G.R. nr.904/11.08.2005, urmată de H.G.R. nr.1027/08.09.2005, H.G.R. nr.1221/13.10.2005 şi
H.G.R. nr.1407/17.11.2005, o sumă totală de 17.547,70 mii lei RON judeţului Prahova pentru
reconstrucţia sau refacerea infrastructurii grav afectate de inundaţii.
După evaluarea situaţiei generale din judeţ, s-au stabilit lucrările prioritare, s-au încheiat
contracte de proiectare şi pentru execuţia lucrărilor.
Astfel, s-au efectuat: 38 proiecte tehnice;
3 studii geo;
2 expertize tehnice.
S-au încheiat 111 contracte pentru execuţia lucrărilor, din care:
39 drumuri judeţene;
44 drumuri comunale şi străzi orăşeneşti;
17 punţi, podeţe, poduri;
5 apărări de maluri;
6 reţele de alimentare cu apă.
De asemenea, Consiliul Judeţean Prahova a încheiat 5 contracte pentru achiziţionarea unor
materiale (tuburi beton, ciment, fier beton, panouri plasă, ţeavă), care au fost distribuite consiliilor
locale care le-au solicitat, în scopul remedierii cu forţe proprii a unor podeţe, drumuri locale şi
apărări de maluri (prin gabioane).
Până la sfârşitul anului, suma alocată de Guvern a fost cheltuită integral.
În luna ianuarie 2006, s-au înregistrat noi inundaţii, ceea ce a condus la noi alunecări de teren
sau agravarea situaţiei din anul 2005.
Astfel, pentru comuna Apostolache s-a alocat din bugetul propriu al judeţului suma de
85.000 lei RON pentru remedierea conductei de apă potabilă ce deserveşte comuna, conductă
aflată în domeniul public al judeţului.
De asemenea, în urma unei rupturi de maluri, drumul comunal DC 103 din comuna
Cocorăştii Colţ, sat Piatra, a fost complet distrus. Pentru remedierea situaţiei, Consiliul Judeţean
Prahova a încheiat un parteneriat cu Consiliul Local Cocorăştii Colţ alocând 100.000 mii lei RON
pentru lucrări.
În luna iunie 2006, ca urmare a Memorandumului pentru utilizarea sumelor alocate prin
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, privind finanţarea/recuperarea unor cheltuieli
efectuate pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţiile din anul 2005, a început pregătirea
documentelor solicitate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în acest scop.

27

PARCURI INDUSTRIALE
În calitatea sa de acţionar la parcuri industriale şi societăţi comerciale, Consiliul Judeţean
Prahova a monitorizat activitatea de exploatare şi rezultatele economico-financiare obţinute.
S.C. Prahova Industrial Parc S.A. Vălenii de Munte
•
•
•

•

•

Numărul angajaţilor din parc a crescut de la 900 de salariaţi la 1140;
Cifra de afaceri a societăţii administrator a înregistrat o creştere de 5,37%, rentabilitatea a
fost de 10,8%, iar profitul net a crescut cu 6,5%;
S-au realizat investiţii la reţeaua de utilităţi a parcului în valoare totală de 190.843,44 lei
RON. Concomitent a demarat proiectul Staţie pompe Văleanca – Gospodărie de apă Seciu în
valoare de aproximativ 350.000 lei RON, realizându-se până în prezent investiţii de circa
200.000 lei RON.
Se negociază un proiect de contract de cesiune pentru aproximativ 12.000 m2 teren, cu firma
S.C. Coifer Cons S.R.L., pentru construirea unei hale de producţie. Investiţia se ridică la
aproximativ 3-4 milioane €uro şi contribuie la creşterea veniturilor societăţii administrator şi
la crearea a circa 150 noi locuri de muncă.
Societăţile care funcţionează în parcul industrial au realizat în perioada raportată investiţii de
1,5 milioane €uro.

S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A.
•
•
•
•

Numărul societăţilor care funcţionau în parcul industrial a crescut de la 27 la 34;
Numărul salariaţilor a crescut de la 2.167 la peste 3.900, fiind astfel create peste 1700 noi
locuri de muncă;
În vederea dezvoltării şi diversificării activităţilor economice desfăşurate în incinta parcului
industrial şi pentru atragerea de noi investitori suprafaţa parcului a fost mărită cu 154.524 m2.
Cifra de afaceri a crescut în perioada raportată de la 821.416 lei RON la 1.373.716 lei RON,
iar investiţiile făcute de societatea administrator în reţeaua de utilităţi şi infrastructura
parcului au fost de peste 3.500.000 lei RON.

S.C. Brazi Industrial Parc S.A.
•
•
•

Cifra de afaceri a crescut de la 560.579 lei RON la 630.655 lei RON, iar veniturile totale sau majorat cu 9.406.676 lei RON. S.C. Brazi Industrial Parc S.A. a obţinut certificatele de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în suprafaţă totală de 461.138,6 m2.
Prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1357/22.05.2006, societăţii
administrator i s-a acordat titlul de parc industrial.
În prezent se efectuează lucrări de dezmembrare, demolare şi dezafectare a mijloacelor fixe.

S.C. Plopeni Industrial Parc S.A.
•
•
•
•
•
•

La data de 30.06.2006, funcţionau 26 societăţi comerciale, cu peste 370 de angajaţi.
Cifra de afaceri a societăţii a crescut cu peste 19.000 lei RON.
Societatea administrator a realizat investiţii privind infrastructura parcului de peste 22.000
€uro, constând în reabilitarea drumurilor de acces.
S-a întocmit proiectul tehnic şi s-au obţinut toate avizele necesare pentru investiţia privind
„Reabilitarea gospodăriei de apă – secţia tâmplărie”, care asigură alimentarea cu apă a 9
consumatori.
S-au obţinut 14 certificate de proprietate aferente tuturor incintelor exterioare care însumează
circa 10 ha.
Agenţii economici din parc au realizat investiţii de peste 2.000.000 lei RON.
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S.C. Serplo S.A. Bărcăneşti
•
•
•

În perioada 01.07.2005–30.06.2006, pierderile societăţii administrator s-au diminuat cu
403.531 lei RON (de la 556.564 lei RON la 153.033 lei RON).
În prezent se află în curs de finalizare activitatea de dezmembrare a corpurilor de seră şi
valorificarea materialelor rezultate. Sumele astfel obţinute vor fi utilizate pentru achitarea
datoriilor societăţii administrator către diverşi creditori.
S-au analizat oportunităţile de valorificare a patrimoniului imobiliar al Consiliului
Judeţean Prahova din Trupul 2 al S.C. SERPLO S.A. Bărcăneşti, selectându-se varianta
de valorificare prin asocierea în participaţiune. Aportul Consiliului Judeţean Prahova constă
în teren şi P.U.Z.. Selectarea partenerului se va face după următoarele criterii:
1. Procentul oferit consiliului judeţean din parteneriat = minim 10%;
2. Valoarea avansului oferit consiliului judeţean = minim 6 milioane €uro.
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SOCIETĂŢI COMERCIALE

S.C.Termoelectrica Ploieşti S.A.
Societatea a participat şi a câştigat diverse licitaţii publice deschise, referitoare la:
concesionarea serviciului de operare al rampei ecologice zonale şi a staţiei de brichetare de la
Vălenii de Munte, prestarea serviciilor de transport persoane, curăţenie, întreţinere şi reparaţii
clădiri.
De asemenea societatea s-a implicat şi în prestarea serviciului de iluminat public asigurând şi
modernizând iluminatul public în peste 35 de localităţi ale judeţului Prahova.
Ca urmare a diversificării obiectului de activitate, în intervalul 01.07.2005-30.06.2006, cifra
de afaceri a societăţii s-a majorat cu 3.891.889 lei RON, profitul brut cu 1.748.249 lei RON şi s-au
creat 82 noi locuri de muncă.
Prestarea unor servicii de calitate în domeniile sus menţionate, a necesitat din partea
societăţii, investiţii privind achizitionarea de bunuri în valoare de peste 170.000 lei RON şi
100.000 USD.
S.C. Hidro Prahova S.A.
Având în vedere rolul de lider al Consiliului Judeţean Prahova în derularea proiectului
„Reabilitarea sistemelor de transport şi distribuţie a apei în oraşele mici şi mijlocii din judeţul
Prahova” prin programul SAMTID, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 28/27.02.2006 s-a
majorat aportul Consiliului Judeţean Prahova la capitalul social al S.C. Hidro Prahova S.A. cu
suma de 400.000 lei RON, pentru a eficientiza şi rentabiliza activitatea societăţii cât şi pentru a
demonstra unor instituţii şi organisme interne şi internaţionale, că este o societate capabilă să
presteze servicii de calitate în domeniul apei şi canalizării la nivel regional, un capital social solid
reprezentând o garanţie în obţinerea unor credite care să contribuie la desfăşurarea unor activităţi
în conformitate cu standardele europene. Capitalul social al societăţii este de 1.100.000 lei RON,
contribuţia Consiliului Judeţean Prahova fiind de 821.000 lei RON.
Pentru aplicarea prevederilor contractului de delegare de gestiune prin concesiune către S.C.
Hidro Prahova S.A., în calitatea sa de operator unic la nivel judeţean pentru servicii de apă şi
canalizare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.79/30.06.2005, s-au preluat şi s-au
predat către S.C.Hidro Prahova S.A., bunurile aferente sistemelor microzonale de alimentare cu
apă (Azuga, Bălţeşti-Mizil, sursa Vulpea, sursa Crasna), proprietate publică a judeţului Prahova, de
la operatorii respectivi.
Eficientizarea activităţii s-a reflectat în creşterea cifrei de afaceri a societăţii, (la data de
30.06.2006 a fost de 4.982.234 lei RON), investiţiile realizate fiind de peste 325.000 lei RON.
În ceea ce priveşte S.C Hidro Valea Prahovei S.A. şi S.C. Hidro Valea Cricovului S.A.,
prin Hotărârea Consiliul Judeţean Prahova nr.66/19.05.2006 s-au mandatat reprezentanţii în
Adunarea Generală a Acţionarilor la cele două societăţi pentru începerea demersurilor privind
dizolvarea acestora, conform procedurilor legale.
S.C. Drumuri şi Poduri Prahova S.A.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.170/25.11.2005 reprezentanţii Consiliului
Judeţean în Adunarea Generală a Acţionarilor, au fost mandataţi pentru dobândirea de către
societate a unui număr de 24.381 acţiuni, integral liberate de către S.C. Proconstruct S.R.L.
Ploieşti, cu valoarea de 546.121,5 lei RON.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 30/27.02.2006 s-a aprobat
vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, unor active ale societăţii, care nu mai sunt operaţionale
şi care îşi diminuează valoarea în mod constant prin degradare şi furturi generând concomitent,
cheltuieli însemnate pentru paza, întreţinerea şi plata impozitelor aferente acestora. Sumele
obţinute prin valorificarea acestor active, vor fi utilizate pentru retehnologizarea societăţii.
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În perioada 01.07.2005-30.06.2006 cifra de afaceri a societăţii a crescut de la 3.479.581 lei
RON la 4.872.871 lei RON, iar investiţiile pentru achiziţia mijloacelor fixe s-au ridicat la peste
475.000 lei RON.
S.C. Infrainvest Prahova S.A.
Societatea a luat fiinţă la iniţiativa Consiliului Judeţean Prahova cu scopul de a contracta în
condiţii cât mai avantajoase, pe principiul competiţiei deschise, credite bancare utilizabile în
implementarea unor proiecte relevante de infrastructură publică la nivelul judeţului şi al
localităţilor.
După derularea operaţiunilor de înregistrare a societăţii cu un număr de 44 acţionari asociaţi
(43 consilii locale locale municipale, orăşeneşti şi comunale plus Consiliul Judeţean Prahova), este
în curs procedura de licitaţie publică în vederea contractării unui împrumut de 70 milioane €uro,
destinat finanţării proiectelor existente în portofoliu sau în curs de pregătire: drumuri şi poduri,
apă-canalizare, infrastructură pentru învăţământ, sănătate, cultură şi alte activităţi publice.
Avem în vedere, de asemenea, asigurarea prin aceste servicii financiar-bancare, a cofinanţării unor proiecte care urmează a fi promovate prin fondurile structurale şi de coeziune
economico-socială începând cu anul 2007.
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SERVICII PUBLICE COMUNITARE

Activitatea de salubrizare
Serviciul public de salubrizare a fost concesionat, în judeţ, în proportie de 60% unor
operatori cu licenţă pentru colectare şi transport deşeuri şi anume: S.C. Servicii Salubritate S.A.
Bucureşti, S.C. Salub S.A. Ploieşti, S.C. Itecol Tehnica S.R.L. Ploieşti, S.C. Floricon Salub S.R.L.
Cîmpina, S.C. Montsin Grup S.R.L. Sinaia, S.C. Compania Romprest Service S.A. Otopeni, care
depozitează deşeurile colectate la rampele ecologice din localităţile: Boldeşti-Scăieni, Băneşti şi
Băicoi.
La aceste depozite ecologice s-au depus în perioada iulie 2005 - iunie 2006, următoarele
cantităţi de deşeuri, parţial selectate:
197.266 t.
Boldeşti-Scăieni
24.747 t.
Băneşti
31.776 t.
Băicoi
Total
253.789 t.
Activitatea de colectare selectivă se realizează sporadic, în special la oraşe şi numai în
proportie de 10-30% prin operatorii amintiţi mai sus.
Municipiul Ploieşti a încheiat un protocol de colaborare cu firma ECO-ROM AMBALAJE
S.A. pentru a pune în practică un proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie şi mase
plastice, pentru zona de sud a municipiului.
Problemele care se ridică în activitatea de colectare selectivă se referă la educarea,
conştientizarea, motivarea cetăţenilor pentru a depozita selectiv deşeurile.
În semestrul I - 2006, s-au recuperat: 33 t. sticlă, 105 t. PET, 570 t. hârtie-carton, 4.480 t.
metal, 8 t. acumulatori, 62 t. deşeuri spitaliceşti.
Deşeurile spitaliceşti sunt transportate de către un operator specializat, S.C. ActisServ S.R.L.
Ploieşti, pentru a fi neutralizate, sterilizate şi incinerate în Bucureşti, de către operatori specializaţi.
Autorităţile administraţiei publice locale au fost înştiinţate cu privire la obligativitatea de a
sista depozitarea în depozitele vechi de deşeuri, de a le ecologiza, de a lua măsurile necesare
pentru eliminarea aruncării deşeurilor pe drumuri, pe malurile râurilor, în păduri, parcuri, etc.
Poliţia comunitară
S-a asigurat asistenţă de specialitate pentru încadrarea personalului, pentru asigurarea
tehnico-materială a structurilor Poliţiei Comunitare la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi
repartizarea corespunzătoare a patrimoniului de la Corpul Gardienilor Publici.
Transportul public local
S-a asigurat asistenţă de specialitate pentru desfăşurarea în conformitate cu legislaţia în
vigoare a serviciului de transport public local de călători, şi consiliere privind desfăşurarea
activităţii de către operatorii autorizaţi, pe bază de programe de circulaţie prestabilite, aprobate de
consiliile locale.
S -a realizat o abordare unitară la nivel de judeţ în ceea ce priveşte reglementarea şi modul
de organizare a transportului public local de călători, în strânsă corelare cu desfăşurarea
transportului judeţean şi interjudeţean.
Alimentarea cu apă
S-a asigurat asistenţă de specialitate pentru implementarea Programului Guvernamental de
alimentare cu apă a satelor aprobat prin H.G.R. nr.687/1997 şi H.G.R. nr.1036/2004.
În anul 2006 s-a efectuat recepţia finală pentru un număr de 3 sisteme de alimentare cu
apă, urmând a se face recepţia finală la ultimele 2 sisteme, şi au început lucrările pentru staţiile de
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deferizare necesare sistemelor de alimentare cu apă din comunele Iordăcheanu şi Boldeşti –
Grădiştea.
În urma demersurilor iniţiate de Consiliul Judeţean Prahova, s-a aprobat finanţarea de către
M.T.C.T., în cadrul sus menţionat, a sistemului de alimentare cu apă al comunei Gornet Cricov,
pentru care s-a obţinut certificatul de urbanism.
Pentru înlăturarea efectelor calamităţilor din lunile februarie – martie 2006, s-au obţinut în
regim de urgenţă autorizaţiile de construire pentru devierea conductei de aducţiune a apei care
alimentează comuna Cornu, precum şi reamplasarea conductei de aducţiune a apei din comuna
Măgurele pe podul situat pe DN 1A, km. 105+939, lucrări ce se vor finaliza în partea a doua a
anului.
În calitate de proprietar al sistemelor din comunele Iordăcheanu şi Dumbrava, pentru a
asigura buna exploatare şi întreţinere a acestora şi totodată o bună calitate a apei din punct de
vedere sanitar şi după expirarea perioadei de garanţie, Consiliul Judeţean Prahova, a început
procedurile de predare a sistemelor de alimentare cu apă, către consiliile locale pe raza cărora
funcţionează.
Potrivit prevederilor H.G.R. nr. 1256/2005 republicată, privind modificarea şi completarea
H.G.R. nr.577/1998 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale,
alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice,
pentru judeţul Prahova s-a alocat suma de 1.130.000 lei RON din bugetul de stat pe anul 2006,
pentru continuarea lucrărilor de alimentare cu apă în localităţile: Ceptura, Băneşti, Bertea, Zona
Cărbuneşti-Şoimari.
Alimentarea cu gaze naturale
Datorită modificării legislaţiei, consiliile locale şi Consiliul Judeţean nu mai pot investi în
realizarea sistemului de alimentare cu gaze.
Alte activităţi
În cadrul Comisiei Judeţene Prahova de aplicare a Legii nr. 290/2003, privind acordarea de
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi
a aplicarii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947 şi a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G.R. nr.
1239/2004, s-a asigurat asistenţă de specialitate în cadrul comisiei tehnice de evaluare a
construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, anexe gospodăreşti ori pentru alte utilităţi.
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ADMINISTRARE REŢEA DE DRUMURI ŞI CLĂDIRI

S-a avut în vedere menţinerea în stare de circulaţie a reţelei de drumuri judeţene deoarece din
totalul de 957 km drumuri modernizate şi cu îmbrăcăminţi asfaltice, 802 km au durata de viaţă
expirată, necesitând lucrări pentru refacerea suprafeţei de rulare (covoare) şi lucrări pentru sporirea
capacităţii portante (ranforsări).
Programele lucrărilor la drumuri şi poduri în perioada iulie 2005-iunie 2006
lei RON
Programe de
lucrări
Investiţii drumuri
Reparaţii şi
întreţinere drumuri
Reparaţii şi
întreţinere drumuri
din sume defalcate
din TVA
Pietruire DC - H.G.
577/1997
Pietruire DC – prin
împrumut subsidiar
TOTAL

Iulie – decembrie
2005
4.008.888,07
10.632.341,14
6.420.000,00

Ianuarie –
iunie 2006
321.660,49

Total
4.330.548,56

13.131.433,89

30.183.775,03

2.865.253,96

1.197.071,49

4.062.325,45

307.510,00

431.819,00

739.329,00

1.639.925,22

0

1.639.925,22

25.873.918,39

15.081.984,87

40.955.903,26

Sume alocate programelor de lucrări la drumuri şi poduri
Reparaţii şi întreţinere
drumuri;
30.183.775,03 lei

Investiţii drumuri;
4.330.548,56 lei
Pietruire DC – împrumut
subsidiar;
1.639.925,22 lei

Pietruire DC - H.G.
577/1997;
739.329,00 lei

Lucrările sunt detaliate în Anexa nr.5.
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Reparaţii şi întreţinere
drumuri din sume defalcate
din TVA;
4.062.325,45 lei

S-au recepţionat obiectivele finanţate din programul de pietruire a drumurilor comunale prin
împrumut subsidiar: DC 59A – Rotarea Starchiojd şi DC 57 – Chiţorani – Bighilin, DC 124 –
Proviţa de Sus; DC 49 - Valea Seacă – Dobrota; DC 44 – Gornet Cuib – Gura Vitioarei.
Ca urmare a evenimentelor neprevăzute – calamităţi naturale – datorate precipitaţiilor
abundente care au condus la creşterea debitelor cursurilor de apă peste cotele de atenţie, în
programul lucrărilor de reparaţii o pondere deosebită, în anul 2005, au avut-o lucrările de punere în
siguranţă a drumurilor, finanţate din:
► Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005,
sumele repartizate prin H.G.R. nr. 904/2005 şi H.G.R. nr.1221/2005 pentru lucrări de
aducere a drumurilor şi podurilor la starea tehnică iniţială;
► Bugetul local.
Au fost luate primele măsuri de punere în siguranţă a drumurilor care au presupus restricţii de
circulaţie, amenajări de variante ocolitoare şi chiar lucrări minime pentru asigurarea platformei
drumurilor, simultan fiind elaborate şi proiectele de execuţie a lucrărilor de aducere a drumurilor la
starea tehnică iniţială.
În perioada 11 – 13 iulie datorită creşterii debitelor râurilor/pârâurilor şi alunecărilor de teren
declanşate de regimul pluviometric, au fost afectate următoarele drumuri şi poduri:
1. drumul DJ 101T, singura cale de acces în comuna Bertea, a fost avariat în mai multe
puncte datorită prăbuşirii digurilor de apărare;
2. DJ 214 pe raza comunei Aluniş a fost avariat de viiturile repetate. Deoarece acest drum
este paralel cursului pârâului Aluniş care a depăşit cota de alarmare, comuna Aluniş a fost
grav afectată atât la infrastructura rutieră, punţi şi podeţe cât şi la locuinţe;
3. în comuna Telega unde erau în curs de execuţie lucrări pentru refacerea infrastructurii s-au
produs noi degradări - podeţul tip ochelar s-a colmatat şi apele au distrus drumul; au fost
afectate fundaţiile unor stâlpi ai reţelei electrice adiacenţi drumului judeţean; drumul a fost
colmatat cu aluviuni pe o lungime de aprox. 2,5 km. Comuna Telega a fost una din
localităţile cel mai grav afectate de calamităţi.
În luna septembrie pe lângă accentuarea avariilor pe drumurile deja afectate de calamităţile
din perioadele anterioare, s-au produs alunecări de teren care au afectat şi platforma drumurilor DJ
100N – Teişani, DJ 101S – Secăria, DJ 102B – limită intravilan Vălenii de Munte, DJ 214 – Brebu Pietriceaua (3 zone). S-au alocat fonduri pentru efectuarea studiilor geotehnice şi elaborarea
proiectelor tehnice, execuţia propriu-zisă a lucrărilor urmând să se efectueze în anul 2006, în funcţie
de fondurile care se vor aloca pentru infrastructură.
Platforma drumului DJ 100E a fost grav afectată pe teritoriul comunei Proviţa de Sus (6 zone).
Drumul urmăreşte cursul pârâului Proviţa şi creşterea considerabilă a debitului a condus la erodarea
platformei drumului.
În anul 2006 pentru aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială ca urmare a calamităţilor
produse în prima jumătate a anului s-au promovat 10 lucrări de aducere a drumurilor şi podurilor la
starea tehnică iniţială care se află în diverse stadii de execuţie:

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tip
Drum
Localitatea
lucrare
judeţean
consolidare
231 Păcureţi
consolidare
102 B Tîrleşti
consolidare
102 B Tîrleşti
consolidare
102 Coţofeneşti
consolidare
219 Predeal Sărari
consolidare
231 Păcureţi
consolidare
100 H Jugureni
consolidare
214 Brebu
consolidare
234 Salcia
consolidare
102I Lunca Mare
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Poziţie
km
12+370
22+000
19+600
25+700
12+300
14+000
10+940
7+535 - 10+363
10+700;11+520
11+000

Programul lucrărilor de investiţii la clădiri
•

•
•
•

Continuarea lucrărilor începute la:
Palatul Administrativ Ploieşti – lucrări de instalaţii, finisaje la etajul al V-lea, predat în
septembrie 2005; lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă, lucrări de instalaţii,
finisaje la etajul al VI-lea, predat în aprilie 2006; lucrări de consolidare a structurii de
rezistenţă a etajului al VII-lea; alimentare cu energie electrică ca urmare a suplimentării
puterii instalate – montat TGD şi TGS;
Palatul Culturii – lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă, lucrări de instalaţii,
finisaje în zona subsol şi parter, predat în mai 2006; consolidare a structurii de rezistenţă
zona subsol, parter – Sala Coloanelor;
Centrul Administrativ Zona Mizil – Compartimentări – recepţionat;
Palat Administrativ– Suplimentare surse energie electrică – înlocuirea transformatoarelor
existente şi alte lucrări aferente, recepţionat decembrie 2005.

Valoarea lucrărilor: 2.708.340,59 lei RON, din care în semestrul al II-lea 2005 s-au alocat
2.011.070,19 lei RON.
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ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE

În perioada iulie 2005 – iunie 2006 s-au organizat 88 proceduri (licitaţii deschise, cerere de
ofertă şi licitaţie electronică) în valoare de 17.224.267,57 lei RON fără TVA:
Achiziţiile publice au vizat execuţia de lucrări, furnizarea de produse, achiziţia şi prestarea de
servicii:
Achiziţii de lucrări:
• s-au organizat 15 proceduri concretizate prin contracte în valoare de 658.501,30 lei
RON fără TVA, din care:
• pentru Consiliul Judeţean: 5 proceduri
• pentru instituţiile subordonate: 10 proceduri, din care:
• 6 pentru Direcţia Generală de Patrimoniu Judeţean;
• 4 pentru D.G.A.S.P.C..
Achiziţii de servicii:
• s-au organizat 29 proceduri concretizate prin contracte în valoare de 8.334.104,24
lei RON fără TVA, din care:
• pentru Consiliul Judeţean: 22 proceduri;
• pentru instituţiile subordonate: 7 proceduri, din care:
• 1 pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii;
• 1 pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont;
• 5 pentru D.G.A.S.P.C..
Achiziţii de produse:
• s-au organizat 41 proceduri concretizate prin contracte în valoare de 8.071.233,55
lei RON fără TVA, din care:
• pentru Consiliul Judeţean: 12 proceduri;
• pentru instituţiile subordonate: 29 proceduri, din care:
• 17 pentru D.G.A.S.P.C.;
• 1 pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont;
• 3 pentru Centrul Militar Zonal;
• 6 pentru Direcţia Generală de Patrimoniu Judeţean;
• 2 pentru Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Prestări de servicii DJ autoritatea contractantă Consiliul Judeţean Prahova în valoare de
214.428,48 lei RON fără TVA.
Pentru asigurarea transparenţei, a liberei concurenţe, utilizarea eficientă a fondurilor publice şi
tratamentul egal, s-au utilizat toate formele de publicitate: Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a - Achiziţii publice, mass-media centrală şi locală, site-ul Consiliului Judeţean, afişaj direct la
intrările instituţiilor publice şi invitaţii.
La procedurile organizate pentru activitatea de achiziţii, au fost prezente firme din toată ţara.
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INFORMATICĂ
Aplicarea strategiei privind informatizarea administraţiei publice:
• Implementarea Sistemului Informatic Integrat în Administraţia Publică Locală a Judeţului
Prahova conform contractului de Parteneriat Public-Privat nr. 60/20.12.2002 încheiat cu
S.C.ASESOFT INTERNATIONAL S.A. Ploieşti, contract care a încetat la 31 decembrie 2005.
• Creşterea gradului de utilizare a Sistemului Informatic Integrat în administraţia publică locală a
judeţului Prahova:
• analiza stadiului implementării sistemului informatic la primăriile din judeţul Prahova;
• necesităţi minimale pentru exploatarea aplicaţiilor;
• planul de acţiune;
• creşterea gradului de utilizare a sistemului informatic:
- S-au reinstalat aplicaţiile modificate la 84 de primării;
- S-au predat CD-uri cu manualele actualizate de folosire a aplicaţiilor la toate primăriile;
- S-au organizat instruiri, cu grupe de 8-10-15 primării pentru:
- Aplicaţiile economice - 89 primării
- Taxe şi impozite locale - 78 primării
- Registrul agricol
- 82 primării
- Stare civilă
- 79 primării
Prioritare pentru primăriile din comune au fost aplicaţiile economice, deoarece de la 1 ianuarie
2006, conform legii, trebuie să aplice contabilitatea în partidă dublă.
41 de primării au lucrat la S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. Ploieşti, aplicaţiile
economice, începând cu luna martie 2006, sub asistenţa tehnică a personalului de aici.
• Asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor de calculatoare şi programe pentru aplicaţiile
informatice, aflate în exploatare, realizate de serviciul Informatică;
• S-a actualizat permanent pagina de INTERNET a Consiliului Judeţean Prahova. În cadrul ei a
fost creat un portal de informaţii cu privire la localităţile din judeţ (alimentarea cu informaţii a
portalului se face din aplicaţia Fişa localităţii, din cadrul sistemului informatic). La concursul
Comunitatea virtuală 2005, concurs de web-site-uri ale autorităţilor locale din Romania, pagina
de INTERNET a Consiliului Judeţean Prahova a ocupat locul al II-lea la secţiunea consilii
judeţene.
• Asigurarea serviciilor de acces la INTERNET cu o viteză de 1,5 Mbps şi acces nelimitat (faţă de
1 Mbps - vechiul contract).
• Configurarea servere-lor şi staţiilor de lucru, stabilirea politicii de securitate, definirea
utilizatorilor şi a grupurilor de utilizatori şi acordarea drepturilor şi permisiunilor de utilizare a
aplicaţiilor şi a datelor accesibile pe server-ele reţelei locale.
• Extinderea infrastructurii informaţionale a Consiliului Judeţean Prahova prin dotarea cu
calculatoare, echipamente periferice şi licenţe.
45 calculatoare;
36 imprimante;
Licenţe.
• S-a analizat stadiul de implementare a principiilor de e-guvernare, respectiv a serviciilor
electronice în administraţia publică locală.
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AUDIT ŞI CONTROL FINANCIAR

Perioada 01.07.2005 – 31.12.2005
Activitatea de audit şi control financiar de gestiune s-a desfăşurat în baza planului anual
aprobat de ordonatorul de credite.
Conform acestuia, în perioada 01.07.2005 – 31.12.2005, s-au efectuat 15 verificări din care 8
misiuni de audit, 6 verificări gestionare, la nivelul unităţilor aflate în subordinea Consiliului
Judeţean Prahova.
Pentru remedierea deficienţelor s-au formulat recomandări, care au fost aduse la cunostinţa
conducătorilor instituţiilor verificate, s-au luat măsuri de recuperare a prejudiciilor în timpul
verificărilor.
Probleme majore s-au identificat la Centrul de Plasament şi Îngrijire de Zi Plopeni, unde s-au
constatat plăţi nelegale, nerespectarea legii contabilităţii, nerespectarea destinaţiei creditelor alocate,
neexercitarea controlului intern. S-a adus la cunoştinţa conducerii D.G.A.S.P.C. Prahova, pentru
luarea măsurilor care se impun.
În cursul anului 2005, în baza recomandărilor auditorilor din cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Prahova s-a reorganizat activitatea Serviciului de Audit şi Control Financiar în
cadrul Serviciului de Auditare Internă care începând cu anul 2006, desfăşoară activităţi de audit
public intern.
Perioada 01.01.2006 – 30.06.2006
Până la data de 30.06.2006, s-au realizat 8 misiuni de audit, o misiune de audit ad-hoc şi
alte acţiuni dispuse de ordonatorul de credite. De asemenea în perioada 01.02.2006-30.05.2006,
la cererea D.N.A. Prahova s-au efectuat verificări cu privire la repartizarea creditelor de către
D.G.A.S.P.C. Prahova pentru unităţile subordonate.
Obiectivele principale pentru misiunile de audit desfăşurate la instituţiile şi societăţile
comerciale din subordinea consiliului judeţean au fost angajamentele bugetare şi legale, plăţile
efectuate în cadrul angajamentelor bugetare şi legale, contabilitatea şi fiabilitatea acesteia, controlul
intern.
La institutiile publice verificate nu s-au constatat deficienţe majore, cu excepţia Centrului
de Protecţie şi Îngrijire de Zi Cireşarii din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova unde s-a înregistrat un
prejudiciu în valoare de 9.900 lei RON care a fost recuperat în timpul verificărilor.
Prin acţiunile întreprinse au fost remediate iregularităţile constatate, conducerile instituţiilor şi
societăţilor comerciale fiind receptive la recomandările făcute, luând măsuri operative conform
prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestora.
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RELAŢII CU MASS MEDIA
Relaţiile cu mass-media s-au axat, în principal, pe promovarea imaginii judeţului în ţară şi în
străinătate prin materiale promoţionale adecvate mediului de afaceri şi cetăţenilor.
Activitatea s-a concretizat în:
organizarea şi participarea la conferinţe de presă;
comunicate de presă;
furnizarea de informaţii la solicitările reprezentanţilor mass-media şi ale societăţii civile cu
privire la activitatea Consiliului Judeţean, în cazuri punctuale;
• apariţii în presa scrisă, locală şi centrală şi audio-vizuală prin articole, reportaje şi relatări
cu privire la activitatea Consiliului Judeţean;
• realizarea de materiale promoţionale – pliante, CD-uri de prezentare, insigne, agende,
calendare etc.;
• organizarea de acţiuni caritabile în căminele de copii şi bătrâni, cu ocazia Sărbătorilor de
Crăciun şi de Paşte;
• furnizare de informaţii către edituri pentru realizarea de materiale documentare.
•
•
•

PREŞEDINTE,
FLORIN SERGHEI ANGHEL
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Anexa nr.1
Prezentarea bugetului propriu definitiv la 31 decembrie 2005
mii lei RON
Specificaţie

Nr.
crt.
1.

Cod

VENITURI TOTALE

Program
actualizat
30.06.2005

Influenţe
+/-

Program
definitiv
2005

105.434,32

+ 31.316,10

136.750,42

132.279,91

Realizat
la
31.12.2005

I.VENITURI PROPRII
– TOTAL, din care:

48.02

9.800,00

-

9.800,00

7.393,62

1. VENITURI CURENTE

00.02

6.800,00

+ 410,00

7.210,00

7.339,40

VENITURI FISCALE
VENITURI NEFISCALE

00.03
20.00

2.350,00
4.450,00

-8,00
+ 418,00

2.342,00
4.868,00

2.357,79
4.981,61

2.VENITURI DIN CAPITAL

30.02

3.000,00

- 410,00

2.590,00

54,22

79.590,58

+ 10.422,40

90.012,98

87.950,25

31.02

50.649,50

- 16.968,50

33.681,00

33.596,60

31.02.01

25.032,00

+ 1.700,00

26.732,00

26.716,64

31.02.02

20.243,50

-20.243,50

-

-

31.02.03

5.374,00

+ 1.575,00

6.949,00

6.879,96

 Sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată

33.02

28.941,08

+27.390,90

56.331,98

54.353,65

III. SUBVENŢII

37.02

16.003,74

+20.893,70

36.897,44

36.897,43

37.02.09

16.003,74

+3.346,00

19.349,74

19.349,73

37.02.13

-

+ 17.547,70

17.547,70

17.547,70

40,00

-

40,00

38,61

105.434,32

+ 31.316,10

136.750,42

132.652,09

51.02
57.02

9.813,16
12.835,50

-1.142,65
+ 576,90

8.670,51
13.412,40

8.096,10
11.438,30

58.02

780,00

+ 50,00

830,00

498,76

59.02

8.923,80

+ 571,00

9.494,80

9.444,99

60.02

33.902,14

+ 10.784,70

44.686,84

44.602,61

II. PRELEVĂRI DIN
BUGETUL DE STAT
 Cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit

- cote defalcate din impozitul pe
venit

- sume defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea
bugetelor

- sume alocate de consiliul
judeţean pentru echilibrarea
bugetelor locale

subvenţii pentru finanţarea
drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
subvenţii primite din Fondul
de intervenţie
IV. DONAŢII şi
SPONSORIZĂRI
2.

40.02

CHELTUIELI TOTALE
AUTORITĂŢI PUBLICE
ÎNVĂŢĂMÂNT
SĂNĂTATE
CULTURĂ, RELIGIE ŞI
ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVĂ
ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
ALOCAŢII, PENSII,
AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
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Specificaţie

Cod

Program
actualizat
30.06.2005

SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU
ŞI APE

63.03

5.093,70

+ 507,71

5.601,41

5.468,44

AGRICULTURĂ ŞI
SILVICULTURĂ

67.02

877,32

-

877,32

871,95

TRANSPORTURI ŞI
COMUNICAŢII

68.02

31.076,70

+ 19.785,14

50.861,84

50.410,65

69.02

250,00

+ 3,30

253,30

253,22

ALTE ACŢIUNI ( A.L.A. +
C.M.J)

72.02

1.599,00

+ 248,00

1.847,00

1.352,07

DOBÂNZI AFERENTE
DATORIEI PUBLICE

88.02

283,00

- 68,00

215,00

215,00

FONDURI DE REZERVĂ

95.02

-

-

-

-

Nr.
crt.

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE

Program
definitiv
2005

Influenţe
+/-

Realizat
la
31.12.2005

3.

EXCEDENT

-

-

-

-

4.

DEFICIT

-

-

-

372,18
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Anexa nr.2
Bugetul propriu al judeţului la data de 30 iunie 2006
mii lei RON
Nr.
Crt

Specificaţie

Cod
indicator

I. TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE JURIDICE
Impozit pe profit de la agenţi economici
Impozit pe profit de la agenţi economici
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate de consiliul judeţean pentru
echilibrarea bugetelor locale
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI
SERVICII
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
Sume defalcate din T.V.A. pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi
Taxe asupra mijloacelor de transport
Taxe şi tarife pentru echilibrarea de licenţe
şi autorizaţii de funcţionare
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară
a anilor precedenţi
Venituri din concesiuni
Venituri din dividende
Alte venituri din proprietate
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
Venituri din prestări de servicii
Amenzi, penalităţi şi confiscări
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate
potrivit dispoziţiilor legale
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
Donaţii şi sponsorizări

Program
iniţial
2006

Program
Realizat
actualizat
la
30.06.2006 30.06.2006

Influenţe
+/-

139.412,50

+ 8.700,00 148.112,50 72.662,22

48.02
00.02
00.03

69.195,00
106.978,50
98.553,50

+ 7.450,00 76.645,00 30.391,42
+ 8.700,00 115.678,50 60.981,63
+ 8.700,00 107.253,50 59.860,48

00.04

48.250,00

+ 7.450,00

2.000,00

-

2.000,00

89,10

2.000,00
2.000,00

-

2.000,00
2.000,00

89,10
89,10

46.250,00

+ 7.450,00

53.700,00 28.502,81

04.02
04.02.01

46.250,00
32.500,00

+ 7.450,00
+ 6.300,00

53.700,00 28.502,81
38.800,00 20.119,15

04.02.04

13.750,00
50.303,50

00.05
01.02
01.02.01
00.06

00.10
11.02

+ 1.150,00
+ 1.250,00

55.700,00 28.591,91

14.900,00 8.383,66
51.553,50 31.268,57

49.883,50

+ 1.250,00

51.133,50 30.592,00

33.302,00

+ 1.250,00

34.552,00 21.250,00

11.02.05

7.000,00

-

7.000,00

3.842,00

11.02.06

9.581,50

-

9.581,50

5.500,00

420,00

-

420,00

676,57

16.02.02

178,00

-

178,00

106,43

16.02.03
00.12
00.13
30.02

242,00
8.425,00
8.050,00
8.050,00

-

242,00
8.425,00
8.050,00
8.050,00

570,14
1.121,15
1.003,45
1.003,45

30.02.03

400,00

-

400,00

94,79

30.02.05
30.02.08
30.02.50
00.14
33.02
33.02.08
35.02

450,00
5.500,00
1.700,00
375,00
300,00
300,00
25,00

-

450,00
5.500,00
1.700,00
375,00
300,00
300,00
25,00

123,22
32,83
752,62
117,70
102,08
102,08
10,00

35.02.01
37.02
37.02.01

25,00
50,00
50,00

-

25,00
50,00
50,00

10,00
5,62
5,62

11.02.01

16.02
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II. VENITURI DIN CAPITAL
00.15
Venituri din valorificarea unor bunuri
39.02
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând
domeniului privat
39.02.07
IV. SUBVENŢII
00.17
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
42.02.21
II. TOTAL CHELTUIELI
Partea I-a SERVICII PUBLICE
Autorităţi publice şi acţiuni externe
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ
Apărare
Ordine publică şi siguranţă naţională
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi
vânătoare
Transporturi
Alte acţiuni economice

12.100,00
12.100,00

-

12.100,00
12.100,00

12.100,00
20.334,00

-

12.100,00
20.334,00 11.678,80

20.334,00

-

20.334,00 11.678,80

139.412,50
50.02
51.02
54.02
55.02

1,80
1,80

+ 8.700,00 148.112,50 69.685,82

18.487,50
15.784,50
2.303,00
400,00

- 380,00
- 380,00
-

18.107,50
15.404,50
2.303,00
400,00

6.238,78
5.743,60
441,48
53,70

59.02
60.02
61.02

670,00

+ 20,00

690,00

301,77

350,00
320,00

+ 20,00
-

370,00
320,00

180,08
121,69

64.02
65.02
66.02
67.02
68.02

79.300,00
12.125,00
2.700,00
11.655,00
52.820,00

+ 815,00
+ 187,00
- 135,00
+ 763,00

80.115,00 42.085,34
12.312,00 7.110,42
2.700,00
71,06
11.520,00 5.622,62
53.583,00 29.281,24

69.02
70.02
79.02

9.375,00
9.375,00
31.580,00
980,00

+ 1.242,00
+ 1.242,00
+ 7.003,00
-

10.617,00 3.016,03
10.617,00 3.016,03
38.583,00 18.043,90
980,00
392,96

30.350,00
250,00

+ 6.979,00
+ 24,00

37.329,00 17.545,11
274,00
105,83

83.02
84.02
87.02
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Anexa nr.3
Proiecte finanţate în parteneriat
în perioada
01.07.2005 – 30.06.2006

Nr.
Obiectul parteneriatului
Parteneri asociaţi
crt
A. Parteneriate în derulare în anul 2005 şi finalizate la 31.12.2005
1. PHARE
2000
–
Reabilitare Consiliul Judeţean Prahova
economică şi ecologică a bazinului Consiliile locale Vălenii de Munte
râului Teleajen
Ceraşu, Drajna, Gornet, Gura
Vitioarei, Izvoarele, Lipăneşti,
Măgurele, Măneciu,
Poseşti, Predeal Sărari, Starchiojd,
Teişani
Consiliul Judeţean Prahova
2. PHARE 2000 – Infrastructură de
Consiliul local Buşteni
acces Buşteni – Valea Albă –
Calinderu
3. Sistem informatic geografic Program Consiliul Judeţean Prahova
AMTRANS
4. Modernizarea administraţiei publice – Consiliul Judeţean Prahova
PHARE 2002
a.Program de formare personal
b.Biblioteca digitală de imagini
TOTAL A
B. Parteneriate semnate şi finalizate în perioada 01.07.2005 – 30.06.2006
1. Reparaţii la DC 134 Sinaia-Cota 1400 Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Sinaia
2. Grădiniţă şi Centru Cultural Olari
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Olari
3. Căminul pentru persoane vârstnice
Consiliul Judeţean Prahova
Puchenii Mari
Consiliul local Puchenii Mari
4. Fundaţia culturală – INFOROM
Consiliul Judeţean Prahova
Proiect NET-PRO-PAT
Fundaţia INFOROM
5. Încălzire centrală şcoala VîlcăneştiConsiliul Judeţean Prahova
Cîrjari
Consiliul local Vîlcăneşti
6. Încălzire centrală şcoli Urlaţi
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Urlaţi
7. Alimentare cu apă Ştefeşti
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Ştefeşti
8. Reparaţii şi încălzire centrală Şcoala I
Consiliul Judeţean Prahova
–VIII şi Cămin cultural Tomşani
Consiliul local Tomşani
9. Cămin cultural sat Podgoria,
Consiliul Judeţean Prahova
com.Tătaru
Consiliul local Tătaru
10. Reparaţii şcoală Ciorani
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Ciorani
11. Extindere reţele electrice Sîngeru
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Sîngeru
12. Refacere şi deviere canal pluvial pe
Consiliul Judeţean Prahova
DS 194 Bărcăneşti
Consiliul local Bărcăneşti
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Realizat
- lei 1.212.651

125.000

103.900

53.365
22.482
1.517.398
291.552
314.000
153.340
1.800
33.340
53.381
54.713
46.010
50.000
25.000
30.000
224.825

13.

Consolidare drum comunal DC 41A
Consiliul Judeţean Prahova
punct Primărie Predeal Sărari
Consiliul local Predeal Sărari
TOTAL B
C. Parteneriate semnate în perioada 01.07.2005 – 30.06.2006 şi aflate în derulare
1. Reparaţii la DC 1F şi DC 119
Consiliul Judeţean Prahova
Comarnic
Consiliul local Comarnic
2. Reabilitare infrastructură rutieră
Consiliul Judeţean Prahova
Slănic
Consiliul local Slănic
3. Programul pt.introducerea grupurilor
Consiliul Judeţean Prahova
sanitare în şcoli
Consiliile locale
4. Finalizarea corpului de chilii şi spaţii
Consiliul Judeţean Prahova
muzeale – Mănăstirea Apostolache
Consiliul local Apostolache
5. Dispensar uman Bălţeşti
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Bălţeşti
6. Finalizare grădiniţă Gorgota, sat
Consiliul Judeţean Prahova
Potigrafu
Consiliul local Gorgota
7. Sediu primărie Păcureţi
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Păcureţi
8. Grădiniţă sat Schiuleşti, comuna
Consiliul Judeţean Prahova
Izvoarele
Consiliul local Izvoarele
9. Proiect DIVAS – Program Leonardo
Consiliul Judeţean Prahova
10. S.F.-Reabilitare DJ 713
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul Judeţean Dîmboviţa
11. S.F.-Reabilitare DJ 101G
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul Judeţean Dîmboviţa
12. Refacere a drumului comunal DC 103 Consiliul Judeţean Prahova
Piatra – Stejaru, comuna Cocorăştii
Consiliul local Cocorăştii Colţ
Colţ
13. Pod Şoimari
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Şoimari
Consiliul Judeţean Prahova
14. Cămine culturale în localităţile:
Dumbrăveşti, Gornet-Cricov, Predeal Dumbrăveşti, Gornet-Cricov, Predeal
Sărari, Proviţa de Jos, Vîlcăneşti
Sărari, Proviţa de Jos, Vîlcăneşti
Consiliul Judeţean Prahova
15. Modernizare căi acces la Trezoreria
Consiliul local Apostolache
Apostolache şi la Şcoala cu clasele IVIII comuna Apostolache
TOTAL C
D. Parteneriate semnate în perioadele anterioare şi aflate în derulare
Consiliul Judeţean Prahova
1. Reabilitarea infrastructurii de turism
Consiliul local Slănic
în staţiunea balneo-climaterică
Slănic-Prahova PHARE 2004-2006
2. Reabilitarea sistemelor de transport şi Consiliul Judeţean Prahova
distribuţie a apei – Program SAMTID Azuga, Băicoi, Breaza, Buşteni,
Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia,
Slănic, Urlaţi, Vălenii de Munte
3. Alimentare cu apă Şoimari –
Consiliul Judeţean Prahova
Cărbuneşti
Consiliile locale Ariceştii – Zeletin,
Cărbuneşti, Gura Vitioarei, Păcureţi,
Predeal Sărari, Surani, Şoimari
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648.370
1.926.331
342.660
200.000
213.888
241.297
175.868
113.710
30.000
30.663
-

25.199

-

1.373.285
134.992

140.763

494.193

4.

Reabilitarea Parcului „Constantin
Stere” Bucov

Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Ploieşti
Consiliul local Bucov
5. Pod peste Cricovul Dulce pe DJ 101G Consiliul Judeţean Prahova
– comuna Şirna, sat Hăbud
Consiliul Judeţean Dîmboviţa
6. Pod peste râul Ialomiţa
Consiliul Judeţean Prahova
Poienarii Burchii
7. Drumul vinului
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliile locale Fîntînele, Gura
Vadului, Lapoş
8. Modernizare drum comunal DC 112B Consiliul Judeţean Prahova
Filipeştii de Tîrg
Consiliul local Filipeştii de Tîrg
9. Dezvoltarea durabilă a staţiunii
Consiliul Judeţean Prahova
montane Cheia – judeţul Prahova
Consiliul local Măneciu
TOTAL D
E. Proiecte promovate prin Programul PHARE 2004-2006 şi Fondul de Mediu
Consiliul Judeţean Prahova
1. Drum de legătură între DN 1B
(Ploieşti-Buzău) şi DN 1 (BucureştiConsiliile locale Blejoi, Păuleşti
Braşov) PHARE 2004-2006
Consiliul Judeţean Prahova
2. Infrastructură pentru domeniul
schiabil în staţiunea Cheia-judeţul
Consiliul local Măneciu (Cheia)
Prahova – PHARE 2004-2006
3. Rampă ecologică Băneşti–alveola II
Consiliul Judeţean Prahova
Consiliul local Băneşti
TOTAL E
TOTAL
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328.977

646.957
198.000
176.336

40.600
150.000
2.310.818
52.595

60.000

66.467
179.062
7.306.894

Anexa nr.4
Proiecte promovate prin Programul SAPARD
în comunele calamitate

Submăsura 2.1.1. - Drumuri în zone rurale
€uro
Modernizare drumuri
comunale
Cărbuneşti Modernizare drumuri
comunale şi de interes local
Gherghiţa Modernizare DC 93 şi DC
15 A
Proviţa de Modernizare drumuri de
interes local
Jos
Proviţa de Modernizare DC 124, DJ
100 E – Plaiu, Km 0+000 –
Sus
1+750 şi pod peste râul
Proviţa
Modernizare drumuri
Ştefeşti
locale
Modernizare drum comunal
Şotrile
de intres local Şotrile Valea Fiarelor
Modernizare drumuri de
Surani
interes local

811.680,17 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie
965.188 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie
675.848,98 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie
889.678,86 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie
512.607 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie

Adunaţi

505.693 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie
993.548 Urmează
procedura de licitaţie
proiectare şi execuţie
926.495,24 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie

Submăsura 2.1.2. - Alimentări cu apă în sistem centralizat în zonele rurale
€uro
Baba Ana

Alimentare cu apă

Poiana
Câmpina
Valea
Doftanei

Extindere şi modernizare
reţele distribuţie apă
Modernizare şi extindere
sistem alimentare cu apă

968.686 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie
717.703 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie
999.799,47 Urmează procedura de
licitaţie
proiectare şi execuţie

Submăsura 2.1.3. - Canalizări în mediul rural

Bucov

€uro
979.820 Urmează procedura de
licitaţie proiectare şi execuţie

Canalizare şi staţie de
epurare în comuna Bucov –
satele Bucov şi Pleaşa

1.200.000

Vîlcăneşti* Remedierea problemelor
apărute în urma
calamităţilor

*proiect finanţat prin Programul SAPARD, finalizat în anul 2004
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lei RON
Urmează procedura de
licitaţie
proiectare şi execuţie

Anexa nr.5
Programele lucrărilor la drumuri şi poduri în perioada iulie 2005-iunie 2006
Programul lucrărilor de reparaţii la drumuri şi poduri
•
•
•

•

•

expertize tehnice pentru 6 poduri şi 11 studii geotehnice pentru zonele în care în urma
calamităţilor au fost semnalate alunecări de teren;
întreţinerea suprafeţelor degradate la îmbrăcămintea asfaltică şi măsuri de protecţie a
acestora – înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor, plombări, colmatarea fisurilor şi
crăpăturilor;
întreţinere curentă pe timp de iarnă:
- pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă – aprovizionare cu mixtură stocabilă
pentru plombarea gropilor;
- deszăpezire manuală şi mecanică.
reabilitarea reţelei de drumuri publice prin lucrări de menţinere şi/sau refacerea
parametrilor iniţiali la drumurile publice:
1. covoare bituminoase – DJ 100L, Jercălăi – Valea Cucului, km. 18+730 – 20+730 –
lucrare în continuare;
2. lucrări de siguranţă rutieră:
- executarea marcajelor longitudinale, laterale şi transversale – 25 drumuri
respectiv 234,5 km;
- amenajarea intersecţiilor – întreţinerea intersecţiei semaforizate dintre DJ 102 şi
DN 1B;
- Semnalizarea cu indicatoare rutiere a zonelor care prezintă risc de accidente –
790 buc;
3. protejarea corpului şi platformei drumurilor pietruite prin scarificări şi cilindrări cu
adaos de material pietros până la 600 mc/km:
– DJ 139 - Rîfov, obiectiv recepţionat;
– DJ 101A - Şirna;
– DJ 214 – Brebu – Pietriceaua, obiectiv recepţionat;
– DJ 100H – Marginea – Glod, obiectiv recepţionat;
4. lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor în starea tehnică iniţială în urma unor
evenimente extraordinare (inundaţii şi alunecări de teren );
reabilitarea reţelei de drumuri publice prin lucrări de modernizare şi/sau dezvoltarea
parametrilor iniţiali la drumurile publice - îmbrăcăminte asfaltică uşoară, continuare
lucrări din anii precedenţi:
- DJ 250 - Bucov - Boldeşti Scăieni, obiectiv recepţionat;
- DC 112B, Filipeştii de Tîrg – parteneriat, obiectiv recepţionat .

Programul lucrărilor de investiţii
Lucrări de consolidare şi construire poduri şi consolidări de drumuri :
• Lucrări în continuare :
- Modernizare DJ 214 - Aluniş – Pietriceaua;
- Consolidare pod pe DJ 100N, Stăneşti, obiectiv recepţionat februarie 2006;
- Consolidare şi refacere DJ 100E – Foidaş;
- DJ 207 - Şotrile – consolidări, obiectiv recepţionat;
- Consolidare DJ 102, Homorîciu – Schiuleşti, obiectiv recepţionat februarie 2006;
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•

Lucrări noi:
– Pod pe DJ 219 - Comuna Teişani – Olteni, obiectiv recepţionat;
– Pod pe DJ 214, peste pârâul Lupa;
– Consolidare DJ 207, pilotaj.
• Lucrări demarate în anul 2006:
- pod peste Prahova pe DJ 101R, proiectare;
- reabilitare DJ 101D – Ploieşti – Centură Ploieşti;
- execuţie şi proiectare iluminat public;
- reabilitare DJ 102 – Ploieşti – Intex Păuleşti;
- proiectare execuţie şi proiectare iluminat public;
- reabilitare DJ 100E – Telega (lac) – Cîmpina;
- reabilitare DJ 214 – Telega – Brebu;
- execuţie şi proiectare iluminat public;
- consolidare pod peste pârâul Salcia pe DJ 234 - execuţie;
- consolidare pe DJ 102B – Drajna - proiectare şi execuţie;
- consolidare pe DJ 100 N – Teişani - proiectare şi execuţie;
- consolidare pe DJ 101 S – Secăria - proiectare şi execuţie;
- pod peste Lopatna pe DJ 102M – Podenii Noi – execuţie;
- pod peste Bălana pe DJ 102N – proiectare .
• Lucrări în parteneriat
Lucrări în continuare:
- Reabilitare DC 71A – Lapoş, obiectiv recepţionat ;
- Pod pe DJ 101G, peste Cricovul Dulce;
- Pod peste Ialomiţa – Poienarii Burchii.
• Alte investiţii:
- dotări independente în anul 2005;
- în anul 2006 proiectare lucrări de reabilitare reţea drumuri judeţene:
- S.F. pentru DJ 100L – Măgurele – DJ 102M (6,77 km);
- S.F. pentru DJ 720 – Limită jud. Dîmboviţa – Floreşti;
- efectuare studii topografice şi întocmire documentaţii cadastrale pentru DJ 720,
DJ 100L, DJ 102M, DJ 100M, DJ 102C, DJ 102, DJ 100G, DJ 215.
Programul lucrărilor şi obiectivelor finanţate din sumele defalcate din T.V.A.

În acest program au fost cuprinse următoarele lucrări:
• Administrarea patrimoniului rutier :
- recensământul circulaţiei – înregistrarea circulaţiei rutiere în 2.203 posturi pe
drumurile judeţene şi 183 posturi pe drumurile comunale pentru determinarea
evoluţiei în perspectivă a traficului pentru perioada 2005 – 2025 în vederea
dimensionării sistemelor rutiere;
- lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice – pregătirea
drumurilor pentru iarnă – plombarea gropilor inclusiv aprovizionarea cu mixtură
asfaltică.
• Reabilitarea reţelei de drumuri publice prin menţinerea şi/sau refacerea parametrilor
iniţiali la drumurile judeţene:
- Siguranţă rutieră - montare 414 indicatoare rutiere;
- Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor în starea
tehnică iniţială în urma unor evenimente extraordinare (obiective recepţionate):
- DJ 102I - Lunca Mare, km 14+500, zid de sprijin;
- DJ 218 - Vîlcăneşti;
- DJ 102I - Lunca Mare, km 14+000;
- Zid de sprijin pe DJ 100E - Scorţeni;
- balastare pe DJ 214, Brebu – Pietriceaua;
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apărare mal pe DJ 100 E – Proviţa de Sus, km 27+430 – 27+471.
- Ranforsări sisteme rutiere, lucrări în continuare pe DJ 100M, Şoimari – Cărbuneşti,
obiectiv recepţionat;
- Lucrări pentru menţinerea şi/sau refacerea parametrilor iniţiali la poduri
- DJ 100E - podeţ Adunaţi.
Modernizarea şi/sau dezvoltarea parametrilor iniţiali la drumuri publice:
- Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară:
- DJ 710 – Adunaţi – Bezdead;
- DJ 102L – Starchiojd;
- DJ 100H – Jugureni – Marginea Pădurii;
- DJ 214 – Brebu – Pietriceaua;
- DJ 100E – Telega – Scorţeni, obiectiv recepţionat;
- DJ 201A – Ciorani, obiectiv recepţionat.
-

•
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