ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind organizarea evenimentului Europrahova 2017
Heidelberg, Germania
în perioada 24-25 iunie 2017
Având în vedere:
- Expunerea de motive a doamnei vicepreședinte a Consiliului Județean Prahova, Ludmila
Sfîrloaga, a domnului vicepreședinte Vasile Pătrașcu, a Comisiei de Integrare Europeană:
Dan Rareș Enescu, Toma Pințoiu, Eugen Ionică, Cristian Popescu, precum și Raportul nr.
8091/24.04.2017 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă, prin care se propune
organizarea evenimentului Europrahova 2017, în Heidelberg, Germania, în perioada 24-25
iunie;
- Invitația înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 2656/09.02.2017, primite de
la Asociația “Alexandru Ioan Cuza”, Heidelberg;
- Prevederile art.1 lit.b din HGR nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările și completările ulterioare;
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 organizarea evenimentului Europrahova 2017 în Heidelberg, Germania, în
perioada 24-25 iunie 2017.
Art.2 Se aprobă efectuarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea, deplasarea şi participarea
delegației județului Prahova la evenimentul menţionat la art.1, din bugetul judeţului Prahova pe
anul 2017, în cuantum de până la 200.000 lei.
Art.3 Direcţia Proiecte cu Finanțare Externă şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei TOADER
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 26 apr 2017
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului Europrahova 2017
Heidelberg, Germania
în perioada 24-25 iunie 2017
În luna februarie 2017, Consiliul Județean Prahova a primit o invitație din partea
Asociatiei Culturale “Alexandru Ioan Cuza”, prin care se propune participarea la
Festivalul Carpato-Dunarean, în Landul Baden- Württemberg, orașul Heidelberg,
Germania, în perioada 24-25 iunie 2017.
Festivalul Carpato-Dunarean este un eveniment cultural organizat anual în
Germania de către Asociația Culturală “Alexandru Ioan Cuza”. La acest festival de
promovare a culturii și tradițiilor populare din țările străbătute de lanțul carpatic și
de fluviul Dunărea, participă ansambluri de muzică și dansuri populare,
meșteri/promotori ai tradițiilor și obiceiurilor populare, etc.
La ediția din acest an sunt asteptați să participe ansambluri, interpreți, mesteșugari
din Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, România, etc..
În cadrul acestui festival, județul Prahova a primit invitația de a participa ca invitat
special și de a organiza cu această ocazie evenimentul Europrahova 2017, acțiune
de promovare a județului în domenii ca: tradiții și obiceiuri populare, cultură,
economie, etc..
Având în vedere faptul că:
- au fost identificate domenii de cooperare şi interese între judeţul Prahova și
Landul Baden- Württemberg;
- judeţul Prahova a acumulat o bogată experienţă în organizarea unor acţiuni şi
evenimente de promovare a potenţialului şi imaginii judeţului pe plan extern:
Liege-Belgia 2010, Roma-Italia 2011, Cimișlia-Republica Moldova-2013, RovigoItalia 2016, etc;
- invitațiile primite de către Consiliul Județean Prahova din partea Asociației
Culturale “Alexandru Ioan Cuza”, Heidelberg, Germania;
si luând în considerare voinţa comună de a stabili şi dezvolta relaţii de colaborare,
de a facilita apropierea între locuitorii Judeţului Prahova şi ai Landul BadenWürttemberg şi de a consolida cooperarea şi prietenia, apreciem că participarea la
această expoziție se încadrează în obiectivele avute în vedere: consolidarea
prieteniei între locuitorii Judeţului Prahova şi ai Landul Baden- Württemberg,
precum şi dezvoltarea economico-socială a celor două regiuni.

Considerăm oportună prezenţa Judeţului Prahova în Landul Baden- Württemberg,
orasul Heidelberg, Germania în contextul actual.
Prin participarea la acest eveniment avem în vedere:
- schimburi de experienţă în domeniul dezvoltării locale;
- promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, culturii şi turismului;
- schimburi interinstituţionale în domeniile lor de competenţă, în special domeniul
social, dezvoltare economică, cultură, sport, protecţia mediului înconjurător,
transport şi protecţia medico-socială.
Având în vedere cele mai sus menționate, la organizarea acestui eveniment vor
participa printre alții, reprezentanți ai:
- Muzeului Județean de Artă Prahova “Ion Ionescu Quintus”
- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
- Biblioteca Județeana “Nicolae Iorga” Prahova
- Centrul Județean de Cultură Prahova
- Teatrul “Toma Caragiu” Ploiești
- Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești
- Agenți economici
- Meșteri populari și meșteșugari
În acest sens, propunem participarea județului Prahova la expoziția menționată mai
sus și finanțarea acesteia din bugetul județului Prahova pe anul 2017.
Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.

VICEPREȘEDINTE
Ludmila Sfîrloagă

Comisia Integrare Europeană:
Preşedinte: Dan Rares Enescu
Secretar:

Toma Pinţoiu

Membru: Ionică Eugen
Membru: Popescu Cristian

VICEPREȘEDINTE
Vasile Patrașcu

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
NR. 8091/24.04.2017
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului Europrahova 2017,
Heidelberg, Germania,24-25 iunie
Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere organizarea de catre judeţului
Prahova a expoziției Europrahova 2017, in Heidelberg, Germania, 24-25 iunie.
Eveniment ce va avea loc in aceeasi perioada cu Festivalul Carpato-Dunarean
organizat de catre Asociatia Culturala “Alexandru Ioan Cuza” din Heidelberg,
Germania.
Scopul organizării acestui eveniment este acela de promovare a domeniilor
reprezentative pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului prin:
- promovarea potenţialului economic şi a mediului de afaceri;
- promovarea oportunităţilor oferite de Consiliul Judeţean Prahova şi localităţile
din judeţ;
- promovarea relaţiilor de parteneriat şi cooperare cu autorităţi publice
reprezentative din Landul Baden- Württemberg, orasul Heidelberg, Germania;
- promovarea/dezvoltarea legăturilor specifice instituţiilor de cultură.
Având în vedere faptul că judeţul Prahova a mai participat la evenimente de
asemenea anvergură cu impact pozitiv în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor de
cooperare pe plan extern, apreciem că participarea la acest eveniment, ce se
constituie ca o nouă inițiativă regională de cooperare internațională, va contribui la
încurajarea, crearea şi dezvoltarea cooperării la toate nivelurile, adică între
colectivităţile locale şi alte structuri instituţionale (se includ înfrăţirile), între
organismele economice precum şi între asociaţiile interesate, care doresc să
dezvolte acţiuni în domeniile lor.
Estimare costuri: 200.000 lei, reprezentând materiale de promovare a
oportunităţilor şi a imaginii judeţului, costurile aferente deplasării şi altele, sumă
prevăzută în bugetul pe anul 2017 pentru acțiuni de promovare a județului Prahova.
Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

