
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea sumei de cofinațare 

în completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a 

(2017-2020), pentru obiectivul "Reabilitare DJ 102 I - Valea Doftanei, km 35+100 - km 37+620", 
 
 

Având în vedere : 
 

Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, președinte al Consiliului Judeţean 

Prahova,  precum şi Raportul nr. 1.424/18.01.2018 al Direcţiei Generale Tehnică și Patrimoniu, privind 

aprobarea sumei  de  cofinațare în  completarea  sumei  alocate prin  Programul  Național  de Dezvoltare 

Locală, etapa a II-a 2017-2020, pentru obiectivul "Reabilitare DJ 102 I - Valea Doftanei, km 35+100 - 

km 37+620"; 

-Prevederile art. 10 alin. (5) din Normele metodologice pentru punere în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

-În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1)  lit. b, alin. (5)  lit.(a) punctul 12 si 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 suma de 2.212.673 lei, reprezentând valoarea totală de cofinanțare de la bugetul 

propriu al județului pe anul 2018, în completarea sumei de 11.262.141 lei alocată prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală, etapa a II-a  2017-2020, necesară obiectivului “Reabilitare DJ 102 I - Valea 

Doftanei, km 35+100 - km 37+620". 

Art. 2 – Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 196/30.10.2017 se revocă. 
 

Art.  3  -Direcția Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica  prezenta  hotărâre 
 

persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
 

SECRETAR, 
 

HERMINA ADI BÎGIU 
 
 

Ploieşti , 31 ianuarie 2018 

Nr. 007 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul 

„REABILITARE DJ 102I – VALEA DOFTANEI; Km 35+100 – Km 37+620” 

 

Consiliul Judeţean Prahova a depus la Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene solicitarea pentru finanţarea prin PNDL 2017 - 2020 a 

obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 102 I  –  Valea Doftanei, km 35+100  –  km 37+620”,  

solicitare aprobată prin OMDRAPFE nr. 3617/12.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de 

investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, 

pentru județul Prahova, în perioada 2017-2020.   

 În urma verificării documentaţiei privind obiectivul „Reabilitare DJ 102 I - Valea 

Doftanei; km 35+100 - km 37+620”, de către reprezentantul MDRAPFE, Direcţia Generală de 

Dezvoltare Regională şi Infrastructură, a rezultat faptul că, la data transmiterii solicitării de 

includere în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a (2017-2020), valoarea 

estimată a fost alta decât cea rezultată în urma elaborării devizului general, diferenţa dintre 

valoarea aprobată şi cea rezultată din devizul general, trebuind să fie  suportată de la bugetul 

judeţului, împreună cu celelate cheltuieli neeligibile. 

 Drept urmare, supunem aprobării Consiliului Județean Prahova suma de 2.212.673 lei, 

reprezentând valoarea totală de cofinanţare de la bugetul local al judeţului pe anul 2018, în 

completarea sumei de 11.262.141 lei alocată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 

etapa a II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare necesară obiectivului “Reabilitare DJ 102 I - Valea 

Doftanei; km 35+100 - km 37+620”.  

 

  

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 

  Nr.1.424/18.01.2018                     

 

 

 
 
 

                                     RAPORT 
  

   

 Avand in vedere verificarea documentatiei privind obiectivul "Reabilitare DJ 102 I - Valea 

Doftanei; km 35+100 - km 37+620", de catre reprezentantul MDRAPFE, Directia Generala de 

Dezvoltare Regionala si Infrastructura, a rezultat faptul ca, la data transmiterii solicitării de 

includere în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a (2017-2020), valoarea 

estimată a fost alta decât cea rezultată în urma elaborării devizului general, respectiv mai mica, 

diferența dintre valoarea aprobată și cea rezultată din devizul general,  trebuind să fie  suportată 

de la bugetul județului, impreuna cu celelate cheltuieli neeligibile. 

 Drept urmare, supunem aprobării Consiliului Județean Prahova suma de 2.212.673 lei, 

reprezentând valoarea totală de cofinanțare de la bugetul local al județului pe anul 2018, în 

completarea sumei de 11.262.141 lei alocta prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 

etapa a II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu 

modificările și completările ulterioare necesară obiectivului “Reabilitare DJ 102 I - Valea 

Doftanei; km 35+100 - km 37+620".  

 Fata de cele prezentate, avizam favorabil prezentul proiect de hotarare. 

  

DIRECTOR EXECUTIV, 

CORNELIU ADRIAN IONIȚĂ 
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