ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum
şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2014 în
vederea realizării unor obiective de interes public
Având în vedere :
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportul nr.
17.789/13.10.2014 al Direcţiei Tehnice, privind asocierea judeţului Prahova cu
localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova
pe anul 2014 în vederea realizării unor obiective de interes public;
Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit.a) şi 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 asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ în
vederea realizării unor obiective de interes public şi sumele care reprezintă
contribuţia judeţului Prahova pe anul 2014 la finanţarea acestora, conform
anexei nr. 1.
Art.2 Se aprobă alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe
anul 2014 pentru continuarea lucrărilor în parteneriat cu localităţi din judeţ,
conform anexei nr. 2.
Art.3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va
comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 14 oct 2014
Nr.138
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi
din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe
anul 2014 în vederea realizării unor obiective de interes public
Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean hotărăşte
în condiţiile legii, „cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale
din ţară şi din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale
ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
comune.”
În urma analizei efectuate de conducerea judeţului a solicitărilor formulate
de către reprezentanţii primăriilor localităţilor din judeţul Prahova pentru
promovarea unor obiective de investiţii noi şi continuarea celor în curs de execuţie,
a rezultat necesitatea asocierii în vederea cofinanţării investiţiilor şi, implicit,
prevederea în bugetul propriu al judeţului pe anul 2014 a sumelor necesare
realizării de lucrări pe bază de contracte de asociere.
Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale
administraţiilor locale şi au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, a
serviciilor sociale pentru populaţie şi a creşterii funcţionalităţii instituţiilor de
învăţământ.
Faţă de cele expuse mai sus şi având în vedere că bugetele proprii ale
localităţilor respective sunt insuficiente pentru susţinerea unor asemenea proiecte,
consider oportună asocierea judeţului Prahova cu acestea şi alocarea fondurilor
necesare cofinanţării obiectivelor de interes public, drept pentru care a fost iniţiat
prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi
din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe
anul 2014 în vederea realizării unor obiective de interes public
Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează realizarea unor obiective de
interes public prin asocierea judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale
ale căror autorităţi au solicitat acest lucru, precum şi continuarea unor lucrări în
parteneriat prin alocarea unor sume de la bugetul judeţului Prahova pe anul 2014.
Conform prevederilor 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 sursele de finanţare, reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a
administraţiei publice locale implicată.
Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale
administraţiilor locale şi au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, a
serviciilor sociale pentru populaţie şi a creşterii funcţionalităţii instituţiilor de
învăţământ.
Pentru contractele de asociere care se vor încheia cu 51 de localităţi în
vederea realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă suma de
7.904.000 lei, iar pentru lucrări în continuare pentru care există contracte de
asociere încheiate cu 11 localităţi, se va aloca suma de 3.281.000 lei.
În raport cu cele precizate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre care
respectă prevederile art. 91 alin. (6) lit.c) din Legea nr. 215/2001 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.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ion Iordăchescu
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ANEXA NR.1

TABEL
cu localităţile care se asociază cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de
interes public şi cu sumele care reprezintă contribuţia judeţului Prahova pe anul 2014 la
finanţarea acestora

Nr.
crt.
1.

Localitate

2.

Azuga

3.
4.

Băicoi
Băicoi

5.

Băicoi

6.
7.

Boldești Scăeni
Mizil

8.
9.

Sinaia
Vălenii de Munte

10.
11.

Adunați
Adunați

12.
13.
14.

Albești Paleologu
Albești Paleologu
Ariceștii Rahtivani

15.

Balta Doamnei

16.

Bănești

17.

Berceni

18.
19.

Bucov
Călugăreni

20.

Chiojdeanca

Azuga

Obiectiv
Înlocuire ascensor de persoane la Spitalul de
ortopedie Azuga
Lucrări de reabilitare la Spitalul de ortopedie
Azuga
Asfaltare străzi adiacente zonei centrale
Studii de fezabilitate străzi necuprinse
niciodată în programele de modernizare-străzi
macadam
Proiectare(studii de fezabilitate)în vederea
accesării de fonduri nerambursabile pentru
asfaltare străzi interioare
Reparații șarpantă Grădinița Nord
Execuție acoperiș cu șarpantă imobil din
Bd.Unirii nr.14
Construire Spital orăşenesc Sinaia
Înlocuirea rețelei de apă potabilă Cartier
Tabaci-etapa aIIa
Extindere alimentare cu apă în comună
Reparație punte pietonală din zona satului
Ocina de Jos
Termoizolație la Școala Albești Paleologu
Amenajare teren sport Școala Vadu Părului
Asfaltarea unui segment în lungime de 2,4 km
pe DJ 140 la ieșirea din localitatea Tg.Nou
Racordare la rețeaua de gaze naturale a
obiectivelor social culturale
Documentație și execuție pod peste râul
Doftana
Sistem fotovoltaic pentru primărie în vederea
acoperirii consumurilor energetice proprii
Amenajare sens giratoriu-comuna Bucov
Captare izvor pentru alimentare cu apă în
comună
Achiziționare spațiu pentru Poliția locală și
dispensar uman în comună

Sumă
70.000
100.000
480.000
80.000
140.000
100.000
200.000
400.000
200.000
100.000
50.000
130.000
70.000
50.000
100.000
200.000
50.000
200.000
100.000
60.000

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Drajna

Reabilitare pavilion bolnavi Spitalul de
pneumotfiziologie
Filipeștii
de Amenajare teren de sport la Liceul Tehnologic
Pădure
Filipeștii de Pădure
Filipeștii
de Reparații acoperiș școala Gimnazial „Ioan
Pădure
Moga” Dițești-comuna Filipeștii de Pădure
Filipeștii de Tîrg
Construire grădiniță sat Brătășanca
Filipeștii de Tîrg
Extindere sediu primărie
Gherghița
Supraetajare,recompartimentare,schimbarea
destinației clădirii din spațiu comercial în
muzeu și bibliotecă
Gornet
Achiziționarea unui teren intravilan in
suprafață minimă de 1 ha
Gornet
Lucrări la Biserica Sf.Parascheva-comuna
Gornet
Gornet Cricov
Construire bază sportivă-multifuncțională
Gura Vitioarei
Amenajare teren de sport Școala Gura
Vitioarei
Gura Vitioarei
Lucrări de reparații Școala Gura Vitioarei și
Școala Bughea de Jos
Gura Vitioarei
Lucrări la Biserica Copăceni-comuna Gura
Vitioarei
Iordăcheanu
Modernizare (asfaltare) străzi
Măgureni
Reparații trotuare pietonale –Lunca Prahoveicomuna Măgureni
Măgureni
Amenajare
loc
de
joacă-platforma
multifuncțională –împrejmuire platformă în
sat Cocorăștii Caplii
Măneciu
Reabilitarea corpurilor C1 și C2 ale Primăriei
Măneciu
Măneciu
Modernizare bază sportivă la Liceul Tehnologic
Măneciu
Plopu
Reparații drumuri locale prin pietruire și
reparația trotuarului adiacent DJ 102E
Poienarii Burchii
Lucrări de reparații prin așternere de covor
asfaltic
pe
străzile
Florilor,Bereasca,și
Lemnului
Posești
Construire Cămin Cultural-sat Valea Plopului
Puchenii Mari
Racordarea unităților școlare și a sediilor
administrative la rețeaua de distribuție gaze
naturale
Rîfov
Reparații și modernizare Dispensar Uman
Moara Domnească
Sîngeru
Reabilitare punți pietonale
Scorțeni
Amenajare punte carosabilă peste pâraul Valea
Seacă-sat Bordenii Mari
Șirna
Reabilitarea termică a unităților școlare
Șotrile
Construcție grupuri sanitare la Școala Șotrile
Starchiojd
Construire Centru multifuncțional
Ștefești
Proiectare
și
execuție,
îmbunătățirea
capaciății de filtrare a Stației de Tratare a apei

250.000
150.000
100.000
250.000
50.000
250.000
290.000
10.000
250.000
280.000
70.000
50.000
100.000
250.000
100.000
150.000
100.000
150.000
100.000
100.000
250.000
100.000
100.000
250.000
30.000
100.000
200.000
100.000

49.

Talea

50.

Talea

51.
52.

Telega
Telega

53.

Tomșani

54.

Vadu Săpat

55.

Valea Doftanei

TOTAL

Branșament electric la bazine stocare apă
potabilă și gospodărie apă
Modernizare și extindere sistem alimentare cu
apă – branșare consumatori individuali
Reabilitare monumentul eroilor
Construire grupuri sanitare la Școala cu clasele
I-VIII(proiectare și execuție)
Reabilitarea clădirii in care a funcționat Școala
veche din Magula
Reparații și dalare șanțuri pentru scurgerea
apelor pluviale în comuna
Amenajarea zonei centrale – sat Teșila-comuna
Valea Doftanei

30.000
120.000
94.000
100.000
200.000
100.000
200.000
7.904.000
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ANEXA NR.2

TABEL
cu sumele alocate de judeţul Prahova pentru continuarea unor lucrări
în parteneriat

Nr.
crt.
1.

Băicoi

2.
3.

Plopeni
Slănic

4.

Aluniş

5.

Floreşti

6.

Floreşti

7.

Fulga

8.

Gorgota

9.

Măgurele

10.
11.

Șotrile
Puchenii Mari

12.

Telega

TOTAL

Localitate

Obiectiv
Reabilitare străzi şi trotuare – oraş
Băicoi
Amenajare parcări și trotuare
Reabilitare
și
modernizare
infrastructurăstr.Brîncoveanu,str.Zambilelor,str.Morii
și str.Florilor
Construire centru medical – comuna
Aluniş
Construire grădiniţă cu program
normal – sat Călineşti – comuna Floreşti
Reabilitare grădiniţă cu program
prelungit –Floreşti
Construire sală de sport și spații anexe
în comuna Fulga
Amenajare trotuare, parcare şi rigole
betonate pentru scurgerea apei în satul
Potigrafu-DN 1- comuna Gorgota
Îmbunătățirea capacității de transport
apă și împrejmuire cu gard a bazinelor
de acumulare apă
Modernizare drumuri locale
Extindere reţea de apă – etapa I –
comuna Puchenii Mari
Achiziționare
centrale
termice,proiectare și racordare la
rețeaua de gaze naturale a obiectivelor
social-culturale

Sumă
150.000
500.000
100.000

250.000
210.000
490.000
700.000
200.000
300.000
100.000
250.000
31.000

3.281.000

