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.22.649 /11.12.2014 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, 15 dec 2014
Nr.188

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 22.649 /11.12.2014
RAPO RT
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 12(douăsprezece)
localităţi în vederea realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă
suma de 595.000 lei, iar pentru lucrări în continuare pentru care există contracte de
asociere încheiate cu 24(douăzecișipatru) localităţi, se va aloca suma de 915.000
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

Obiectiv

Câmpina

2.

Buşteni

3.

Plopeni

4.
5.
6.

Ariceștii Zeletin
Bucov
Călugăreni

7.

Cocorăștii Mislii

8.

Gornet

9.

Provița de Jos

10.

Secăria

11.

Tătaru

12.

Tomșani

Modernizare străzi General Ion Stoica, Cornel
Haralambie Săvulescu, Aleea Bujorului
Reabilitare și construire terenuri sport - oraşul
Buşteni
Lucrări de execuție baracă, fosă septică, rigolă,
foraj apă la Adăpostul de câini comunitari
Recea – oraș Plopeni
Modernizare drumuri locale
Canalizare satele Bucov și Pleașa
Reabilitare a două drumuri locale – DS 1104,
DS 408 – comuna Călugăreni
Amenajare parc agrement zona centrală –
Cocorăștii Mislii
Modernizare bază sportivă pentru Școala
Gimnazială Gornet – comuna Gornet
Apărare mal pârâul Provița - zona StadionSuditu
Reabilitare drumuri comunale-Lunca Lacului
și Negroi
Continuarea lucrării -Reparații drumuri locale
comuna Tătaru
Asfaltare drumuri locale DS 578, DS 409, DS
185, DS 504, DS 500 și DS 903 – comuna
Tomșani

TOTAL

Sumă
80.000
45.000
30.000
25.000
45.000
50.000
25.000
100.000
25.000
25.000
45.000
100.000
595.000
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ANEXA NR.2

TABEL
cu sumele alocate de judeţul Prahova pentru continuarea unor lucrări în parteneriat
Nr.
crt.
1.

Breaza

2.

Comarnic

3.
4.

Sinaia
Urlaţi

5.
6.
7.
8.

Apostolache
Bălţeşti
Boldeşti Grădiştea
Brebu

9.

Ceraşu

10.
11.

Cocorăştii Colţ
Drajna

12.
13.
14.

Drăgăneşti
Filipeştii de Târg
Floreşti

15.
16.

Gura Vitioarei
Jugureni

17.

Măneşti

18.

Poiana Câmpina

19.

Proviţa de Sus

20.

Sălciiile

21.
22.

Surani
Târgşoru Vechi

23.

Teișani

24.

Tinosu

TOTAL

Localitate

Obiectiv
Reabilitare
drumuri
locale
(str.Mureșului –DJ 207)
Amenajare Centru SMURD, clinica
medicală şi spaţii de cazare
Construire Spital Orășenesc Sinaia
Dotarea Spitalului Orăşenesc Urlaţi cu
aparatură medicală performantă
Modernizare drumuri locale
Balastare drumuri comunale
Pietruire drumuri locale
Construire trotuare adiacente pe DJ 214
km 4+617 – km 5+617
Reparaţii drumuri, diguiri şi ziduri de
sprijin în comuna Ceraşu
Modernizare sediu Primărie
Reabilitare pavilion bolnavi Spitalul de
pneumotfiziologie
Asfaltare drum comunal DC 81 Belciug
Extindere sediu primărie
Extindere reţea apă şi canalizare –
comuna Floreşti
Reparații drumuri locale
Modernizare(asfaltare)drum DC 72
Jugureni - Boboci
Amenajare parc de joacă și drum acces
către parcul de joacă - satul Coada
Izvorului, comuna Mănești
Amenajare alei pietonale în satul
Pietrişul, comuna Poiana Câmpina
Pod peste pârâul Proviţa, punct
Şchiopăta
Extindere reţea de apă şi modernizare
gospodărie apă potabilă, reţea de
canalizare, staţie epurare
Moderniare drumuri locale
Construire Centru medical în comuna
Târgşoru Vechi, sat Strejnic
Reparații acoperiș Cămin Cultural Teișani
Reabilitare drum comunal DC 102, sat
Predeşti

Sumă
25.000
45.000
45.000
25.000
45.000
45.000
25.000
45.000
50.000
25.000
60.000
25.000
30.000
40.000
80.000
50.000
25.000
45.000
25.000
25.000
45.000
45.000
20.000
25.000
915.000

