
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea organizării unei ac iuni de sus inere a parcursuluiț ț  european al

Republicii Moldova de către Consiliul Jude ean Prahovaț  din România, în perioada
19-20 februarie 2015, în Raionul Călăra i din Republica Moldovaș

Având în vedere:
-Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, a doamnei consilier 
jude ean Ludmila Sfîrloagă, pre edintele Comisiei de Integrare Europeană i a domnilorț ș ș
consilieri jude eni Adrian Dobre, Rare  Enescu i Ion Ionică, şi Raportul ț ș ș
nr.1473/26.01.2015 al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene, privind aprobarea 
organizării unei ac iuni de sus inere a ț ț parcursului european al Republicii Moldova de 
către Consiliul Jude ean Prahovaț  din România, în perioada 19-20 februarie 2015, în 
Raionul Călăra i din Republica Moldova;ș
În temeiul art.91, alin.6, lit.a i art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia ș
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă organizarea unei ac iuni de sus inere ț ț a parcursului european al 
Republicii Moldova de către Consiliul Jude ean Prahova din Româniaț , în perioada 19-
20 februarie 2015, în Raionul Călăra i din Republica Moldova. ș
Art.2. În vederea pregătirii i organizării ac iunii prevazute la art.1, se va aloca din ș ț
bugetul jude ului Prahova pe anul 2015 suma de 200.000 lei.ț
Art.3. Comisia Integrare Europeană va coordona activită ile de pregătire i organizare a ț ș
evenimentului, iar Direc ia Absorb ie Fonduri Europene i Direc ia Economică vor ț ț ș ț
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 28 jan 2015
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea organizării unei ac iuni de sus inere a parcursuluiț ț
european al Republicii Moldova de către Consiliul Jude ean Prahovaț

din România, în perioada 19-20 februarie 2015,
în Raionul Călăra i din ș Republica Moldova

Printre activitățile derulate de către Consiliul Județean Prahova, precum și de misiunile 
diplomatice ale României din străinătate se număra atât cele legate de diseminarea 
valorilor culturale și a tradițiilor istorice, cât și organizarea unor ședințe de consiliu 
comune între reprezentanții aleși la nivel regional, din cele două state. 

În urma activității intense și sustinute derulate atât la nivel județean, cât și național, în 
domeniul relațiilor de colaborare cu Republica Moldova, acest stat a semnat în anul 
2014, Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, în intenția de a deveni membru al 
acestei structuri, ceea ce reprezintă un deziderat național, susținut de toate partidele 
indiferent de culoarea politică.

De asemenea, în sprijinul creării unor noi oportunități de cooperare interregională 
pentru sprijinirea Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene, prin 
HCJ nr. 157/20.11.2014, s-a aprobat de principiu cooperarea între Județul Prahova din 
România și Raionul Călărași din Republica Moldova. 

În acest sens, propunem organizarea de către Consiliul Județean Prahova, a unei acțiuni 
de susținere a parcursului european al Republicii Moldova, care va consta în 
organizarea unei ședințe comune de consiliu, între Consiliul Județean Prahova și 
Consiliul Raional Călărași, în perioada 19-20 februarie 2015, în Raionul Călărași din 
Republica Moldova. Totodata, la acest eveniment vor fi invitate să participe și consiliile 
locale din județ, care doresc realizarea unor înfrățiri cu localități din Raionul Călărași 
din Republica Moldova.

Propunem Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Președinte, Consilieri județeni

Mircea Cosma Ludmila Sfîrloagă

Adrian Dobre

Rareș Enescu

Ion Ionică



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ABSORBȚIE FONDURI EUROPENE
Nr. 1473/26.01.2015

R A P O R T
privind aprobarea organizării unei acțiuni de susținere a parcursului
european al Republicii Moldova de către Consiliul Județean Prahova

din România, în perioada 19-20 februarie 2015,
în Raionul Călărași din Republica Moldova

Proiectul de hotărâre supus aprobării, are în vedere organizarea unei acțiuni de susținere
a parcursului european al Republicii Moldova de către Consiliul Județean Prahova din 
România, în perioada 19-20 februarie 2015, în Raionul Călărași din Republica 
Moldova.

În această perioadă vor avea loc ședințe comune ale Consiliului Județean Prahova și 
Consiliului Raional Călărași, precum și întâlniri ale unor primari din județ cu primari ai 
localităților din Raionul Călărași, în vederea identificării de proiecte comune. 

Scopul organizării acestui eveniment este acela de acordare de expertiză consiliilor 
raionale și consiliilor locale din Republica Moldova în accesarea fondurilor de pre-
aderare la Uniunea Europeană, promovare a relațiilor de parteneriat și cooperare la 
nivel instituțional cu autorități locale și regionale din statele membre ale Consiliului 
Europei, precum și promovarea potențialului economic, a mediului de afaceri și 
oportunităților oferite de Județul Prahova, Raionului Călărași din Republica Moldova. 
În acest sens, prin HCJ nr. 157/20.11.2014, s-a aprobat de principiu cooperarea între 
Județul Prahova din România și Raionul Călărași din Republica Moldova.

Având în vederere faptul că Județul Prahova a mai organizat și participat la evenimente 
de asemenea anvergură cu impact pozitiv în ceea ce priveste dezvoltarea economico-
socială a Județului Prahova și a raioanelor din Republica Moldova, apreciem ca 
oportună activitatea propusă, aceasta înscriindu-se în politica comună de promovare a 
intereselor specifice, în context European.

Estimare costuri: aproximativ 200.000 lei.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat care respecta prevederile art.91, alin.6, lit.a și art. 
97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marius Constantin Nicolae
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