ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al
Consiliului județean și Raportul nr. 9934/19.05.2016 al Serviciului Gestiune
Documente și Relații Publice, prin care se propune aprobarea monografiei economicomilitare a judeţului Prahova;
- Prevederile art 35 lit. d din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art. 3, 4 şi 5 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și
actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului
București, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2011;
- Adresa nr. 363/PH/09.05.2016 a Structurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale Prahova;
- În temeiul prevederilor 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 Monografia economico-militară a judeţului Prahova, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Filipeștii de Tîrg, 24 mai 2016
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

Conform art. 35 lit. d din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu
modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale
întocmesc, actualizează şi pun la dispoziţie centrelor militare judeţene şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti monografia economico-militară a unităţilor
administrativ-teritoriale respective, iar potrivit art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003
privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene întocmesc şi actualizează
monografiile economico-militare ale judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti,
conform instrucţiunilor emise în acest scop;
Proiectul monografiei se întocmeşte o dată la 4 ani, se actualizează anual, până
la sfârşitul semestrului I şi se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean.
Faţă de cele expuse mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.

Vicepreşedinte
Bogdan Andrei Toader
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Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1.174/2011 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a
judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, monografia economico-militară a
judeţului reprezintă documentul care cuprinde date şi informaţii referitoare la
principalele elemente geografice şi de infrastructură, resursele materiale, energetice şi
umane, precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ teritoriale
necesare pentru susţinerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi securităţii
naţionale, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză, precum şi
pentru acordarea Sprijinului Naţiunii Gazdă (HNS) în cadrul acţiunilor cu statele
membre NATO şi partenere.
Datele şi informaţiile cuprinse în monografie sunt furnizate de autorităţile
administraţiei publice locale, alte instituţii publice, operatorii economici şi alte
persoane juridice de pe raza judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite
în continuare entităţi furnizoare.
Structura teritorială pentru probleme speciale sprijină consiliile judeţene în
centralizarea datelor şi informaţiilor solicitate pentru întocmirea şi actualizarea
proiectului monografiei, în colaborare cu consiliile locale şi cu participarea nemijlocită a
structurilor teritoriale ale Institutului Naţional de Statistică, Oficiului teritorial al
Registrului Comerţului, Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, structurilor
teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,
precum şi a instituţiilor cu atribuţii în domeniul apelor.
Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării proiectului monografiei
sunt furnizate fără plată, cu respectarea confidenţialităţii acestora de către personalul
căruia îi sunt destinate, în condiţiile legii.
Proiectul monografiei se întocmeşte o dată la 4 ani, se actualizează anual, până
la sfârşitul semestrului I şi se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Faţă de cele prezentate considerăm legal prezentul proiect de hotărâre.
Şef Serviciu,
Doina Monica Giulan
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