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 2015 în
vederea realizării unor obiective de interes public
Având în vedere :
Expunerea de motive a domnului Bogdan-Andrei Toader, Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean şi Raportul nr.16.684 /14.09.2015 al Direcţiei Tehnice, privind
asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din
bugetul judeţului Prahova pe anul 2015 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 2015 la finanţarea acestora, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze
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 sep 2015
Nr.108
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VICEPREŞEDINTE

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
2015 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 2015 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.
VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN,
Bogdan-Andrei Toader
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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
2015 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 2015.
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 85 de localităţi în vederea
realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă suma de 18.340.000 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

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 2015 la finanţarea acestora
Nr.
Localitate
Obiectiv
Sumă
crt.
1.
Azuga
Reabilitare și modernizare rețele străzi - etapa I
200.000
- oraș Azuga
2.
Boldești Scăeni
Funcționarea Unității de Asistență - Medico400.000
Socială - oraș Boldești Scăeni
3.
Breaza
Modernizare/reabilitare
drumuri
locale
220.000
(str.Plaiului, Ștefan cel Mare, Mesteacănului,
Plutonier Rădulescu, Colinei) – oraș Breaza
4.
Buşteni
Modernizare teren de sport - Școala
52.000
Gimnazială Nestor Ureche - oraș Bușteni
5.
Bușteni
Modernizare Școala Regina Elisabeta - lucrări
88.000
la învelitoarea corpului A de clădire - oraș
Bușteni
6.
Comarnic
Continuarea lucrării “Realizarea unui Centru
180.000
de afaceri”- oraș Comarnic
7.
Mizil
Reabilitare/modernizare străzi în orașul Mizil
250.000
8.
Plopeni
Lucrări de reparații străzi și trotuare în oraș
400.000
Plopeni
9.
Plopeni
Lucrări de amenajare spații verzi adiacente
200.000
trotuarelor – oraș Plopeni
10.
Sinaia
Continuarea lucrării “Construire spital
200.000
orășenesc Sinaia”
11.
Slănic
Reabilitarea
și
modernizarea
străzilor
250.000
Primăverii, Victoriei, Dealului, Miorița, Calea
Văleni, Gheorghe Lazăr și Valea Pietrii și Baia
Roșie – oraș Slănic
12.
Urlați
Reabilitare rețea apă – strada 1 Mai, punct
200.000
clădire veche Liceu – intrare oraș Urlați
13.
Adunați
Extindere alimentare cu apă în sat Ocina de
150.000
Sus - comuna Adunați
14.
Aluniș
Asfaltare drumuri locale în comuna Aluniș
250.000
15.
Apostolache
Înființare rețea de canalizare și stație de
50.000
epurare în comuna Apostolache
16.
Apostolache
Continuarea lucrării “Modernizare drumuri
130.000
locale”- comuna Apostolache
17.
Ariceștii Zeletin
Modernizare drumuri locale - asfaltare în
150.000
comuna Ariceștii Zeletin
18.
Baba Ana
Balastare drumuri comunale – comuna
150.000
Baba Ana
19.
Bălțești
Lucrări de reparații și consolidare a drumului
250.000
comunal Valea Scurtă – sat Podenii Vechi și

20.

Bănești

21.

Bătrâni

22.

Bertea

23.

Bertea

24.

Blejoi

25.

Boldești Grădiștea

26.

Bucov

27.

Călugăreni

28.

Călugăreni

29.
30.

Cărbunești
Cărbunești

31.

Ceptura

32.

Cerașu

33.

Chiojdeanca

34.

Ciorani

35.

Cocorăștii Colț

36.

Cocorăștii Mislii

37.

Colceag

38.
39.

Colceag
Cornu

40.

Cosminele

41.

Drajna

42.

Drăgănești

apărare de mal pentru combaterea alunecării
de teren in această zonă – comuna Bălțești
Proiectare, execuție și reabilitare, extindere
iluminat public - comuna Bănești
Pod peste pârâul Bătrâneanca - punct Marin
Picu - comuna Bătrâni
Modernizare drumuri locale în lungime de 3
km - comuna Bertea
Monografia localității - act de dezvoltare
științifică și culturală
Întreținere trotuare zona Bd.Republicii (DJ
101I) - comuna Blejoi
Continuarea lucrării “Pietruire drumuri
locale”- comuna Boldești Grădiștea
Canalizare satele Bucov și Pleașa - comuna
Bucov
Refacere acoperiș la Școala Generală cu clasele
I-VIII Călugăreni
Centrală termică la clădirea multifuncțională
(grădiniță, dispensar uman, locuință medic și
sediu primărie) – comuna Călugăreni
Construire grădiniță în comuna Cărbunești
Construire pod peste pârâul Lopatna – punct
Grădiniță – comuna Cărbunești
Extindere rețea de canalizare Ceptura de Jos comuna Ceptura
Reparare și modernizare Dispensar uman
Cerașu
Reabilitare și modernizare drumuri de interes
local prin betonare - comuna Chiojdeanca
Continuarea lucrării “Asfaltare ulițe sătești în
Cioranii de Jos”- comuna Ciorani
Continuarea lucrării „Modernizare sediu
primărie”- comuna Cocorăștii Colț
Rețea de canalizare și stație de epurare în
comuna Cocorăștii Mislii
Continuarea lucrării „Gospodărie de apă
potabilă, rețea distribuție apă, rețea de
canalizare și stație de epurare” în comuna
Colceag
Balastare drumuri comunale – comuna Colceag
Lucrări de remediere a drumurilor locale
afectate de calamități – 16 alunecări de terencomuna Cornu
Extindere (construire) sediu primărie – comuna
Cosminele
Construcție
punte
pietonală
accidental
carosabilă – punctul Negoiță Pantea Monument podurile – comuna Drajna
Lucrări de pietruire drumuri comunale de

250.000
140.000
105.000
25.000
100.000
150.000
250.000
60.000
40.000

200.000
100.000
200.000
150.000
200.000
200.000
240.000
140.000
150.000

150.000
350.000

100.000
140.000

150.000

43.

Dumbrava

44.

Dumbrăvești

45.

Filipești de Pădure

46.

Filipești de Pădure

47.

Filipești de Tîrg

48.

Florești

49.
50.

Florești
Florești

51.

Fulga

52.

Fulga

53.

Gherghița

54.

Gorgota

55.

Gorgota

56.

Gornet

57.

Gura Vadului

58.

Gura Vitioarei

59.

Iordăcheanu

60.

Izvoarele

61.

Lipănești

pământ - comuna Drăgănești
Continuarea lucrării „Proiectare și execuție
reparație și asfaltare drumuri comunale și de
interes local” – comuna Dumbrava
Realizare de noi capacități de producere a
energiei electrice pentru consumul propriu,
prin valorificarea resurselor de energie
regenerabilă – comuna Dumbrăvești
Reabilitare și recompartimentare sediul
Bibliotecii comunale - Filipeștii de Pădure
Reparații Școala generală Ioan Moga - sat
Dițești – comuna Filipeștii de Pădure
Continuarea lucrării “Construire grădiniță sat Brătășanca” – comuna Filipeștii de Tîrg
Continuarea lucrării “Extindere rețea apă și
canalizare în comună” – comuna Florești
Extindere iluminat public - comuna Florești
Execuție Grădiniță cu program prelungit în
comuna Florești
Continuarea lucrării “Construire sală de sport
și spații anexe în comună” – comuna Fulga
Forarea unui puț de apă de mare adâncime –
comuna Fulga
Continuarea lucrării “Executare lucrări de
supraetajare,
consolidare,
reabilitare,
recompartimentare,
schimbare
destinație
clădire din spațiul comercial în muzeu și
bibliotecă”- comuna Gherghița
Mansardare
cu
consolidare
construcție
existentă
sediu
primărie,
parter,
recompartimentări interioare, utilități –
comuna Gorgota
Extindere alimentare cu apă în comuna
Gorgota - etapa II - sat Gorgota
Asfaltare și modernizare drumuri de interes
local - comuna Gornet
Reabilitare, modernizare, extindere sediu
primărie - comuna Gura Vadului
Amenajare curți interioare școli și grădinițe și
amenajări locuri de joacă pentru grădinițe –
comuna
Gura Vitioarei
Asfaltare drumuri laterale – comuna
Iordăcheanu
Betonare drum local în satul Schiulești drumul spre Mănăstirea Crasna – comuna
Izvoarele
Construire/amenajare trotuar în satul Zamfirapartea dreaptă pe o lungime de 1560 ml cu
rigolă carosabilă - comuna Lipănești

150.000

200.000

150.000
150.000
350.000
350.000
300.000
250.000
100.000
150.000
150.000

110.000

110.000
250.000
120.000
350.000

150.000
150.000

140.000

62.

Măgurele

63.

Măgureni

64.

Măgureni

65.

Măneciu

66.

Măneciu

67.

Mănești

68.

Olari

69.

Păcureți

70.

Păulești

71.

Plopu

72.

Plopu

73.

Podenii Noi

74.

Poienarii Burchii

75.

Poienarii Burchii

76.

Poiana Câmpina

77.

Posești

78.

Predeal Sărari

79.

Provița de Sus

80.

Puchenii Mari

81.

Rîfov

82.

Salcia

83.
84.
85.

Sălciile
Sîngeru
Scorțeni

86.

Scorțeni

Modernizare drumuri de interes local –
comuna Măgurele
Reparație capitală la Școala Cocorăștii Caplii –
comuna Măgureni
Reparație împrejmuire și grup sanitar Școala
Lunca Prahovei - comuna Măgureni
Modernizare drumuri locale – comuna
Măneciu
Reabilitare clădire Dispensar uman în comuna
Măneciu
Construire sală multifuncțională în sat Băltița comuna Mănești
Continuarea lucrării “Modernizare și extindere
Dispensar uman”- comuna Olari
Reabilitarea și modernizarea DC 46 Matița, DL
43 punct-Școala și DL 45 punct-Ciobănari-sat
Matița-comuna Păcureți
Modernizare trotuar Păulești – Găgeni –
comuna Păulești
Amenajarea trotuarului adiacent drumului
județean DJ 102E din satul Plopu și satul
Nisipoasa - comuna Plopu
Modernizare drum în satul Gâlmeia - zona
Puiulescu - comuna Plopu
Reabilitare drumuri locale - comuna
Podenii Noi
Forarea unui puț suplimentar la stația de
pompare Poienarii Burchii
Amenajarea unei parcări „velo” în satul
Piorești – comuna Poienarii Burchii
Amenajare alei pietonale, șanțuri de scurgere și
podețe
în
satul
Bobolia
comuna
Poiana Câmpina
Construire Cămin Cultural sat Valea Plopuluicomuna Posești
Întreținere drumuri comunale – comuna
Predeal Sărari
Extindere iluminat public în comuna
Provița de Sus
Proiectare și execuție Centru SMURD –
comuna Puchenii Mari
Proiectare și amenajare refugii și stații autobuz
și lucrări auxiliare – comuna Rîfov
Subtraversări sau rigole betonate pentru
scurgerea apelor pluviale - comuna Salcia
Asfaltare străzi comunale – comuna Sălciile
Modernizare drumuri locale - comuna Sîngeru
Reabilitare Școala Scorțeni corpul B și Ccomuna Scorțeni
Reabilitare clădire Grădinița Scorțeni

200.000
250.000
100.000
250.000
150.000
220.000
200.000
50.000

100.000
250.000

100.000
150.000
110.000
40.000
260.000

150.000
50.000
160.000
150.000
200.000
100.000
200.000
150.000
100.000
150.000

87.

Secăria

88.

Starchiojd

89.

Surani

90.

Surani

91.

Șirna

92.

Șoimari

93.

Șotrile

94.
95.

Șotrile
Ștefești

96.

Tătaru

97.
98.

Târgșoru Vechi
Tîrgșoru Vechi

99.

Teișani

100.
101.

Telega
Telega

102.

Tomșani

103.

Tomșani

104.

Vadu Săpat

105.

Valea
Călugărească
Valea
Călugărească
Valea
Călugărească
Valea Doftanei

106.
107.
108.

Modernizare și RK sediu primărie și cămin
cultural - comuna Secăria
Continuarea lucrării “Construire centru
multifuncțional”- comuna Starchiojd

100.000

Modernizare drumuri de interes local (DS
1620-Davidescu Marin, DS5208 - Casa
Parohială, DS2435-Florin Păduraru, DS3290Dobrica – comuna Surani
Modernizare drumuri comunale (DS5338,
DS4992, DS4173, DS4163, DS4154) – comuna
Surani
Reabilitare drumuri de interes local - comuna
Șirna
Continuarea lucrării „Reabilitare pe DJ 100M
a șanțurilor prin dalare și execuție trotuare”comuna Șoimari
Refacere zone afectate drumuri în comuna
Șotrile
Modernizare drumuri locale – comuna Șotrile
Îmbunătățirea capacității de filtrare a stației de
tratare a apei în comuna Ștefești
Continuarea lucrării „Proiectare, reabilitare și
modernizare Dispensar uman”- comuna Tătaru
Înființare trotuare în comuna Tîrgșoru Vechi
Continuarea lucrării “Construire Centru
medical în comuna Tîrgșoru Vechi - sat
Strejnicu”
Reparații și modernizare drumuri în comuna
Teișani
Modernizare strada Vintilă – comuna Telega
Construire trotuare pe DJ 214 Telega – Brebu comuna Telega
Continuarea lucrării “Reabilitarea clădirii în
care a funcționat Școala veche din Magula”comuna Tomșani
Împrejmuire teren și amenajare spațiu de
recreere și spațiu de joacă pentru copii la
Grădinița cu program normal Magula –
comuna Tomșani
Reparații drumuri de interes local - comuna
Vadu Săpat
Reabilitare rețea de apă în comuna
Valea Călugărească
Execuție rețele și amenajări exterioare Cămin
Cultural Valea Călugărească
Asfaltare curți
școli – comuna Valea
Călugărească
Modernizare drumuri locale - str.I.L.Caragiale,
Gaterului și Bradesei - comuna Valea Doftanei

40.000

150.000

210.000

250.000
130.000

65.000
185.000
200.000
160.000
160.000
160.000

250.000
250.000
50.000
180.000

100.000

100.000
200.000
150.000
50.000
150.000

109.

Vărbilău

110.

Vîlcănești

TOTAL

Înlocuire acoperiș Școala primară nr.2
Vărbilău
Îmbunătățire cale de rulare pentru accese
proprietăți, accidental carosabile și alei
pietonale - comuna Vîlcănești

100.000
150.000

18.420.000

