ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Prahova pe anul
2014 în vederea realizării în comun cu autorităţile publice locale ale unor
localităţi, a unor obiective de interes public
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi
Raportul nr.2289/12.02.2014 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune alocarea unor
sume din bugetul propriu al judeţului Prahova pe anul 2014 în vederea realizării în
comun cu autorităţile publice locale ale unor localităţi, a unor obiective de interes
public;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.7/03.02.2014 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea
Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2014;
- Prevederile art. 35 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit.c), art. 91 alin. ( 6 ) lit.c) şi art. 97
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă alocarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Prahova
pe anul 2014, în vederea continuării unor lucrări în parteneriat, pe baza contractelor
de asociere încheiate cu autorităţile publice locale, după cum urmează:
a) Oraşului Boldeşti-Scăeni pentru funcţionarea „Unităţii de Asistenţă MedicoSocială, oraşul Boldeşti-Scăeni”, suma de 500.000 lei.
b) Comunei Fîntînele pentru realizarea investiţiei „Centru rezidenţial pentru
persoane vârstnice-pensionari”, suma de 500.000 lei.
Art.2 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru
semnarea actelor adiţionale la contractele de asociere.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Mihail Pavel
Ploieşti, 21 mar 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul propriu al judeţului
Prahova pe anul 2014 în vederea realizării în comun cu autorităţile publice locale ale
unor localităţi, a unor obiective de interes public
Conform prevederilor art. 36 alin (7) lit. c ) şi art. 91 alin (6) lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot
aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice
locale.
Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care
se prevăd şi surse de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a
administraţiei publice locale implicată.
În urma analizei solicitărilor formulate de unităţile administrativ – teritoriale
din cadrul judeţului Prahova, a rezultat necesitatea prevederii în bugetul propriu al
judeţului pe anul 2014 a sumelor destinate realizării de lucrări pe bază de contracte de
asociere.
Având în vedere capacitatea financiară redusă a localităţilor pentru continuarea
obiectivelor aflate în curs de execuţie şi pentru asigurarea unor servicii publice
corespunzătoare noilor cerinţe, este necesară cofinanţarea programelor de dezvoltare
locală.
Astfel:
1.- Oraşul Boldeşti-Scăeni a solicitat alocarea sumei de 500.000 lei de către
judeţul Prahova pentru funcţionarea „Unităţii de Asistenţă Medico-Socială, oraşul
Boldeşti – Scăeni”.
2.- Comuna Fîntînele a solicitat alocarea sumei de 500.000 lei de catre
judetul Prahova pentru continuarea realizării lucrării „Centru rezidenţial pentru
persoane vârstnice –pensionari”.
Cele două localităţi din judeţ au solicitat judeţului Prahova alocarea acestor
sume în anul 2014 pentru lucrări începute în anii anteriori, la care există contracte de
asociere.
Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul propriu al judeţului
Prahova pe anul 2014 în vederea realizării în comun cu autorităţile publice locale ale
unor localităţi, a unor obiective de interes public
Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează continuarea finanţării în comun a
unor obiective de interes public din două localităţi: oraşul Boldeşti Scăeni pentru
funcţionarea „Unităţii de Asistenţă Medico-Socială, oraşul Boldeşti-Scăeni” şi
comuna Fîntânele pentru realizarea lucrării „Centru rezidenţial pentru persoane
vârstnice –pensionari”.
Pentru obiectivele prezentate, ce reprezintă priorităţi ale celor două
administraţii locale şi pentru care sunt încheiate contracte de asociere, judeţul
Prahova a alocat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 7/03.02.2014
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub
autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, în anul 2014, suma de 1.000.000 lei.
Având în vedere fondurile insuficiente ale localităţilor respective pentru
susţinerea unor asemenea proiecte, precum şi necesitatea continuării parteneriatelor
judeţului Prahova cu localităţile implicate şi alocarea fondurilor pentru cofinanţarea
obiectivelor menţionate în scopul funcţionării, respectiv finalizării acestora, avizăm
favorabil proiectul de hotărâre, care respectă prevederile art.9 alin.(6) lit.c) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
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