ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Cerașu în vederea realizării
investiţiei „Întreținere drum acces Slon -Tabla Buții , reparare platou și
tribună, împrejmuire Cimitir “Tabla Buții” - Cerașu”
Având în vedere :
Expunerea de motive a doamnei vicepreședinte a Consiliului Județean Prahova
Ludmila Sfîrloagă, a domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova
Vasile Pătrașcu și a domnilor consilieri județeni Rareș Enescu,Toma Pințoiu și Dan
Ciolac şi Raportul nr.12052/20.06.2017 al Direcţiei Generale Tehnice și Patrimoniu
prin care se propune asocierea judeţului Prahova cu comuna Cerașu în vederea
realizării investiţiei „Întreținere drum acces Slon -Tabla Buții , reparare platou și
tribună, împrejmuire Cimitir “Tabla Buții” - Cerașu”;
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.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 comuna Cerașu în vederea
realizării investiţiei „Întreținere drum acces Slon -Tabla Buții , reparare platou și
tribună, împrejmuire Cimitir “Tabla Buții” - Cerașu”.
Art.2 Pentru finanţarea obiectivului prevăzut la art.1, judeţul Prahova va aloca
în anul 2017, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 80.000 lei.
Art.3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru semnarea
contractului de asociere.
Art.4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Bogdan-Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 30 iunie 2017
Nr. 096
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Cerașu
în vederea realizării investiţiei „Întreținere drum acces Slon -Tabla Buții ,
reparare platou și tribună, împrejmuire Cimitir “Tabla Buții” - Cerașu”
În programele de investiţii ale judeţului Prahova şi ale localităţilor din judeţ se
înscriu cu prioritate lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, din care fac parte atât
amenajarea părţii carosabile, cât şi lucrări conexe.
Obiectivul supus aprobării în acest proiect de hotărâre vizează starea drumului de
acces de la Slon la Tabla Buții, platoul și tribuna unde se organizează an de an acțiuni
istorice și culturale organizate sub genericul “Columna pentru nemurire”, aflat pe
teritoriul comunei Cerașu.
Drumul de la Slon la Tabla Buții asigură accesul către Cimitirul militar unde sunt
îmormântați atât soldați români cât și străini, iar lucrările conexe de reparare a
platoulului din fața acestuia, tribuna, precum și împrejmuirea cimitirului ce asigură buna
organizare a ceremoniilor militare și religioase de la 6 august organizate de comuna
Cerasu.
Potrivit analizei solicitării formulate de unitatea administrativ – teritorială
Cerașu înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr.10364/24.05.2017, având în
vedere capacitatea financiară redusă a localităţii, utilitatea realizării acestui obiectiv
pentru asigurarea unor servicii publice corespunzătoare a festivalului de comemorare
“Columna pentru nemurire ” a rezultat necesitatea asocierii în vederea finanţării
obiectivului de interes public „Întreținere drum acces Slon -Tabla Buții , reparare
platou și tribună, împrejmuire Cimitir “Tabla Buții” - Cerașu” .
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de acces pe drumul de la Slon la Tabla Buții aflat
pe teritoriul comunei Cerașu, se impune de urgenţă executarea unor lucrări de întreţinere
curentă a drumului respectiv și lucrări de reparații la zidurile de împrejmuire și refacerea
platformei de adunare de la Cimitirul militar de la Tabla Buții.
În vederea realizării investiţiei prezentate, judeţul Prahova va aproba suma de
50.000 lei pentru finanțarea obiectivului „Întreținere drum acces Slon -Tabla Buții ,
reparare platou și tribună, împrejmuire Cimitir “Tabla Buții” - Cerașu.
Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre.
VICEPREȘEDINTE,
Ludmila Sfîrloagă

Consilieri județeni: Rareș Enescu
Toma Pințoiu
Dan Ciolac

VICEPREȘEDINTE,
Vasile Pătrașcu
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Ploiești, 20.06.2017

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Cerașu
în vederea realizării investiţiei „Întreținere drum acces Slon -Tabla Buții ,
reparare platou și tribună, împrejmuire Cimitir “Tabla Buții” - Cerașu”

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean hotărăşte în
condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii
neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor proiecte de interes judeţean.
Investiţia care face obiectul proiectului de hotărâre este de interes public şi
vizează domeniul infrastructurii rutiere.
Pasul Tabla Buții a fost după unele opinii unica sau cel puțin principala trecătoare
practicabilă din punct de vedere comercial, care a legat partea de est a Munteniei de
Transilvania.
Intrarea României în Primul Război Mondial, face ca trecătoarea să redevină
teatru de operațiuni militare începând cu 15 august 1916. Efectivele Corpului III Armată
alături de efective din Divizia a 5-a și Regimentul 8 Infanterie (3 batalioane) – cu un
total 3.000 de oameni, au format Grupul Tabla Buții care a intrat în ofensivă spre Țara
Bârsei și Brașov.
În apropiere se află Cimitirul militar unde sunt îmormântați atât soldați români cât
și străini ce amintește de luptele purtate aici în august–octombrie 1916.Cimitirul se află
la marginea pădurii în partea de jos a colinei Tabla Buții imediat sub cota 1380, unde sau desfășurat ultimele lupte de dinaintea retragerii.Meritul principal al ridicării acestui
memorial i-a revenit preotului Ion Vasilescu din Slon, care umblând cu căruța pe munte,
a adunat morții și i-a îngropat creștinește cu slujbă religioasă, indiferent de tabăra căreia
i-au aparținut.
Ulterior cu începere din anul 1919 s-a început amenajarea cimitirului, iar din
1922 s-au organizat aici pelerinaje anuale în ziua de 6 august, care a devenit astfel un
prilej de ceremonial militar, religios și civil în amintirea acelor evenimente.
Festivitațile de la 6 august organizate de Comuna Cerașu, sunt deosebit de apreciate in
zonă, prin amploarea lor si prețuirea pe care o arată organele civile, militare și
religioase.Pe plaiurile de la Tabla Buții, oamenii sunt însuflețiti de o puternică trăire de
recunoștință și mândrie pentru a participa la festivitați.

Având în vedere fondurile insuficiente ale localităţii , utilitatea realizării acestui
obiectiv precum și grija de a asigura buna desfășurare a festivitatilor de la 6 august
organizate de Comuna Cerasu sub genericul „Columna pentru nemurire”, care sunt
deosebit de apreciate în zonă, se impune necesitatea realizării parteneriatului dintre
judeţul Prahova cu comuna Cerașu și avizăm favorabil proiectul de hotărâre, care
respectă prevederile art.91 alin.(6) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, 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,
Corneliu Adrian Ioniţă

