ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, alocarea unor
sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor
obiective de interes public și modificarea prevederilor unor hotărâri ale
Consiliului Județean Prahova
Având în vedere :
Expunerea de motive a domnului Bogdan-Andrei Toader, Preşedinte al Consiliului
Judeţean şi Raportul nr.20147/25.10.2016 al Direcţiei Generale Tehnice și Patrimoniu,
privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, alocarea unor sume din bugetul
judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de interes public și
modificarea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova;
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 2016 la finanţarea acestora, conform anexei nr. 1.
Art.2 Se aprobă alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016
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 Se modifică poziţiile nr. 7, 30, 57 și nr.85 din Anexa nr.1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Prahova nr.141/2016 după cum urmează:
a) redistribuirea sumei de 160.000 lei de la obiectivul „Lucrări extindere stație de
epurare – fir II” pentru finanțarea obiectivelor :
- suma de 60.000 lei pentru „Reabilitare strada Alee Mihai Bravu” – oraș Mizil;
- suma de 100.000 lei pentru „Reabilitarea străzii Maior Ivanovici” – oraș Mizil;
b) schimbarea denumirii obiectivului „Întreținere drum asfaltat DN 1D – Moară
Cioranii de Sus” în “Întreținere drum asfaltat DN 1D – fost SMA și întreținere drum
asfaltat DN 1D - Moară Cioranii de Sus” – comuna Ciorani;

c) completarea denumirii obiectivului „Racordarea la rețeaua electrică a locului de
consum permanent POMPA APA punct Olarii Vechi” cu “Racordare la rețeaua electrică
a locului de consum permanent POMPA APA punct Olari și Olarii Vechi” – comuna
Olari;
d) redistribuirea sumei de 170.000 lei de la obiectivul „Modernizare drumuri localeproiect 3-str.Clăbucetului, str.Trandafirilor” pentru finanțarea obiectivului „Modernizare
drumuri locale în comuna Valea Doftanei, județul Prahova proiect 1 – str.Republicii,
str.Floare de Colț, str.Constituției, str.Muzicanților, str.Calea Brașovului, str.Calea
Trăisteniului, str.Setul, str.Crăițelor și str. Ghimpoasei” – comuna Valea Doftanei;
Art.5 Se modifică poziţiile nr. 20 și nr. 59 din Anexa nr.1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Prahova nr.47/2016 după cum urmează:
a) redistribuirea sumei de 65.000 lei de la obiectivul „Dalat sanțuri cu rigole
carosabile pentru acces la instituțiile publice și proprietățile private și trotuare” pentru
finanțarea obiectivului „Reparații curente Cămin Cultural Conduratu” – comuna Baba
Ana;
b) redistribuirea sumei de 200.000 lei de la obiectivul „Schimbat acoperiș Școala
Făget, reparații garduri la Școala Gura Vitioarei și Școala Poiana Copăceni, asfaltat curte
școală în sat Bughea de Jos,demolare clădire dezafectată din curtea Școlii Gura Vitioarei ce
a fost utilizată ca grup sanitar” :
- suma de 127.000 lei pentru „Reparație acoperiș Școală primară Făgetu,
echipamente Școală Gura Vitioarei, reparații gard beton Școală Gura Vitioarei,
reparații gard cu plasă bordurată Școala Gura Vitioarei, reparații exterioare clădire
Școală Bughea de Jos, reparații exterioare Școală veche Bughea de Jos, echipamente
Școală Bughea de Jos ” – comuna Gura Vitioarei;
- suma de 73.000 lei pentru „Reparații clădire Școală veche Gura Vitioarei” –
comuna Gura Vitioarei;
Art.6 Se modifică art1 lit b) din Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova
nr.154/2016 și poziţia nr.35 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.
141/2016, în sensul schimbării denumirii obiectivului „Amenajare trotuare pe raza
comunei Drăgănești”, în “Construire trotuare în comuna Drăgănești, satele Drăgănești
și Meri” – comuna Drăgănești;
Art.7 Se modifică poziţia nr.77 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 47/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi
alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor
obiective de interes public și poziţia nr.22 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Prahova nr. 141/2016, în sensul redistribuirii sumei de 188.000 lei de la
obiectivul „Construire podeț peste pârâul Sărățel – Oghiza – comuna Podenii Noi”, pentru
finanţarea obiectivului “Refacere drumuri sătești în satul Valea Dulce, comuna Podenii

Noi, punct La Dobre - execuții terasamente, asfaltare, dalare șanțuri și refacere
podețe acces proprietăți – comuna Podenii Noi;
Art.8 Se modifică poziţia nr.16 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 47/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi
alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor
obiective de interes public și poziţia nr.6 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 141/2016, în sensul schimbării denumirii obiectivului „Modernizare drumuri
sătești-DS 225cca 800 ml Gară-sat Albești Paleologu;DS 312 cca 700 ml sat
Cioceni(Grădinița Cioceni);DS421+397 cca 400 ml sat Cioceni(Tăbărica)”, în
“Modernizare drumuri sătești - DS 312 cca 700 ml sat Cioceni (Grădinița Cioceni);
DS 421+397 cca 400 ml sat Cioceni (Tăbărica) – comuna Albești Paleologu;
Art.9 Se modifică poziţia nr.79 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 47/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi
alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor
obiective de interes public, modificată prin art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 117/2016 și poziţia nr.23 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 141/2016, în sensul redistribuirii sumei de 188.000 lei de la obiectivul
„Înființare sistem centralizat de canalizare în comuna Poienarii Burchii”, pentru finanţarea
obiectivului “Pietruire drum comunal DC98, satul Piorești – comuna Poienarii
Burchii;
Art.10 Se modifică poziţia nr.49 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr.47/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi
alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor
obiective de interes public în sensul redistribuirii sumei de 200.000 lei de la obiectivul
„Asfaltare drumuri de interes local - comuna Fîntînele ” după cum urmează :
- suma de 50.000 lei pentru realizarea obiectivului „Balastare străzi comunale” –
comuna Fîntînele;
- suma de 50.000 lei pentru realizarea obiectivului „Lucrări de reabilitare a străzii
Principală nr.7 (DS 2665) – prin așternerea unui covor asfaltic” – comuna Fîntînele;
- suma de 100.000 lei pentru realizarea obiectivului „Lucrări de reparații covor
asfaltic strada Piatra Arsă” – oraș Bușteni;
Art.11 Se modifică art 1 lit c) din Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.57/2016
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.154/2016, art.4, în sensul
redistribuirii sumei de 88.000 lei de la obiectivul „Consolidare maluri drum DC71 comuna Sîngeru ” după cum urmează :
- suma de 22.100 lei pentru realizarea obiectivului „Proiect tehnic pentru
Consolidare maluri drum DC71” – comuna Sîngeru;

- suma de 1.800 lei pentru realizarea obiectivului „Ridicare topografică pentru
Consolidare maluri drum DC71” – comuna Sîngeru;
- suma de 57.201 lei pentru realizarea obiectivului „Servicii de asistență tehnică,
verificare documentație conform Legii 10/1995, pentru proiectul Înființare sistem
alimentare cu apă potabilă” – comuna Sîngeru;
- suma de 6.899 lei pentru realizarea obiectivului „Dirigenție de șantier pentru
lucrarea Înființare sistem alimentare cu apă potabilă” – comuna Sîngeru.
Art.12 Se modifică art.9, lit.l din Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.
154/2016 privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova, în
sensul redistribuirii sumei de 75.000 lei de la obiectivul „Realizare Cămin Cultural
Colceag”, pentru finanţarea obiectivului “Gospodărire de apă potabilă, rețea distribuție
apă, rețea de canalizare și stație de epurare – comuna Colceag;
Art.13 Se modifică poziţia nr.24 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr. 141/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi
alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor
obiective de interes public, în sensul redistribuirii sumei de 100.000 lei de la obiectivul
„Asfaltare DC 34B - sat Valea Screzii – comuna Posești”, pentru finanţarea obiectivului
“Reparații și întreținere DC 35 și drum sătesc Valea Plopului – comuna Posești;
Art.14 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Prahova pe anul
2016, la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Nr.
crt

DENUMIREA
INDICATORILOR

TOTAL VENITURI
Transferuri voluntare, altele
decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de
funcționare pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare, (cu
semnul minus)
Vărsăminte din secțiunea de
funcționare
TOTAL CHELTUIELI
I.

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI
ACŢIUNI EXTERNE
Titlul II - BUNURI ŞI SERVICII
Bunuri și servicii
Furnituri de birou

- mii lei Buget
rectificat
2016

Cod
indicator

Buget
aprobat
2016

Influenț
e +/-

00.01

453.508,28

-

453.508,28

37.02

177,10

-

177,10

37.02.03

- 2.970,00 - 90,00

- 3.060,00

37.02.04

2.970,00 + 90,00

3.060,00

49.02.

523.017,57

51.02

21.541,50

20
20.01
20.01.01

8.266,47
3.117,00
290,00

-200,00
-200,00
-110,00
-10,00

523.017,57
21.341,50
8.066,47
3.007,00
280,00

II.

III

IV

Încălzi, iluminat şi forţă motrică
Apă, canal, salubritate
Poştă, telecomunicaţii, radio,
tv, internet
Alte bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare
Reparaţii curente
Deplasări, detaşări,
transferări
Deplasări în străinătate
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii
CULTURĂ, RECREERE ŞI
RELIGIE
ALTE SERVICII ÎN
DOMENIILE CULTURII,
RECREERII ȘI RELIGIEI
Titlul II - BUNURI ŞI SERVICII
Contribuţii ale administraţiei
publice locale la realizarea
unor lucrări şi servicii de
interes public local, în baza
unor convenţii sau contracte
de asociere
LOCUINȚE, SERVICII ȘI
DEZVOLTARE PUBLICĂ
Alte servicii în domeniile
locuinţelor, serviciilor şi
dezvoltării comunale
Titlul II - BUNURI ŞI SERVICII
Contribuţii ale administraţiei
publice locale la realizarea
unor lucrări şi servicii de
interes public local, în baza
unor convenţii sau contracte
de asociere
TRANSPORTURI

20.01.03
20.01.04

1.040,00
90,00

-50,00
-20,00

990,00
70,00

20.01.08

440,00

-10,00

430,00

20.01.30

1.100,00

-20,00

1.080,00

20.02

265,00

-10,00

255,00

20.06

400,00

-20,00

380,00

20.06.02
20.30

250,00
3.660,47

-20,00
-60,00

230,00
3.600,47

20.30.30

3.630,97

-60,00

3.570,97

67.02

-175,00

26.634,00

67.02.50

8.079,00

-175,00

7.904,00

20

2.281,00

-175,00

2.106,00

20.19

2.281,00

-175,00

2.106,00

70.02

56.634,87

325,00

56.959,87

70.02.50

51.147,87

325,00

51.472,87

20

5.747,10

325,00

6.072,10

20.19

5.747,10

325,00

6.072,10

84.02

102.933,10

50,00

102.983,10

99.000,60

50,00

99.050,60

20

44.488,90

50,00

44.538,90

20.19

18.072,90

50,00

18.122,90

C.J.P.
Titlul II - BUNURI ŞI SERVICII
Contribuţii ale administraţiei
publice locale la realizarea
unor lucrări şi servicii de
interes public local, în baza
unor convenţii sau contracte
de asociere

26.809,00

Art.15 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze
contractele de asociere și actele adiționale.
Art.16 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Bogdan-Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 31 oct 2016
Nr.165

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, alocarea unor sume din
bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de
interes public și modificarea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului Județean
Prahova
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 2016 a sumelor necesare realizării de lucrări pe bază de contracte de asociere.
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.”
De asemenea, în urma solicitărilor formulate de către reprezentanţii autorităților
administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, a rezultat necesitatea modificării Hotărârilor
Consiliului Judeţean Prahova nr. 47/2016, 57/2016, 141/2016 și nr.154/2016 în sensul
redistribuirii unor sume alocate din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 sau schimbarea
denumirii obiectivului, în vederea realizării unor lucrări de interes public 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,
Bogdan-Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
Nr.20147 /25.10.2016
RAPORT
privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, alocarea unor sume din
bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea realizării unor obiective de
interes public și modificarea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului Județean
Prahova
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.
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 2016
și redistribuirea unor sume sau schimbarea denumirii obiectivelor pentru realizarea unor
obiective de interes public prin asocierea judeţului Prahova cu unităţile administrativteritoriale ale căror autorităţi au solicitat acest lucru.
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 6(șase) localităţi în vederea
realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă suma 900.000 de lei, iar
pentru lucrări în continuare pentru care există contracte de asociere încheiate cu 4(patru)
localităţi, se va aloca suma 420.000 de 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,
Adrian-Corneliu Ioniță
ROMÂNIA

ANEXA Nr.1

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

La Hotărârea nr.____
Din data de_________

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 2016 la finanţarea acestora

Nr. Localitate
crt.
1. Breaza
2. Bănești
3. Blejoi
4. Ceptura
5. Șoimari
6. Tîrgșoru Vechi
7. Plopeni
8. Bătrâni
TOTAL

ROMÂNIA

Sumă

Obiectiv
Lucrări de optimizare a sistemului de automatizare
a stațiilor de pompare SP1 și SP2
Lucrări de reparații drumuri locale strada
Gherghiceni

150.000

Amenajare sens giratoriu la intersecția drumurilor
DN1A cu drum local (Calea Ploiești)
Foraje pentru alimentare cu apă a satelor Ceptura de
Sus și Rotari
Modernizare teren de sport în comună
Construire Sală sport,teren minifotbal, anexe,
împrejmuire în comună
Lucrări de împrejmuire cu plasă metalică(panouri
bordurate)
Pietruire drumuri în urma executării lucrărilor de apă canal

250.000

150.000

200.000
50.000
100.000
150.000
50.000
1.100.000

ANEXA NR.2

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

La Hotărârea nr.____
Din data de_________

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

Nr.
Localitate
crt.
1. Jugureni

2. Păulești
3. Plopu

4. Poiana Câmpina

TOTAL

Obiectiv

Sumă

Construire priză captare izvor – la vană
– conductă alimentare cu apă până la
gospodăria cu apă existentă – extindere
rețea electrică și branșament ,sat
Marginea Pădurii
Modernizare trotuar Păuleștii Noi –
Găgeni
Amenajare pasarele pietonale în zona
podurilor și podețelor de pe drumul
județean DJ102E(stânga) din satele
Plopu și Nisipoasa

100.000

Amenajare șanțuri, rigole și căi de acces în
satul Bobolia, comuna Poiana Câmpina, pe
partea stângă a DJ 101P, în sensul de mers
spre comuna Măgureni

100.000

150.000
70.000

420.000

