
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind asocierea judeţului Prahova cu Municipiul Ploiești în vederea 

realizării obiectivului „Construire laborator de radioterapie cu energii 

înalte la Spitalul Municipal Ploiești” 

 

 Având în vedere : 

 Referatul de aprobare nr.16169/23.07.2019 prezentat de domnul Bogdan-Andrei 

Toader, președinte al Consiliului Județean Prahova prin care se propune asocierea 

judeţului Prahova  cu Municipiul Ploiești  în vederea realizării obiectivului „Construire 

laborator de radioterapie cu energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești” şi 

Raportul  nr.16170/23.07.2019 al Direcţiei Tehnice;  

Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (7) lit.c), art. 182 alin. (1) și alin. (2) şi art. 

196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre : 

 

    Art.1 Se aprobă asocierea judeţului Prahova cu Municipiul Ploiești  în vederea 

realizării obiectivului „Construire laborator de radioterapie cu energii înalte la 

Spitalul Municipal Ploiești”. 

   Art.2 Pentru finanţarea obiectivului prevăzut la art.1, judeţul Prahova va aloca 

din bugetul propriu al județului, suma de 4.000.000  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, 

                                                                                                        Adi-Hermina Bîgiu  

                                                                      

 

Ploieşti, 26 iulie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

               NR.16169/23.07.2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu Municipiul 

Ploiești în vederea realizării obiectivului „Construire laborator de 

radioterapie cu energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești” 
 

 

 

În urma analizei efectuate de conducerea judeţului a solicităriI formulate de către 

reprezentanţii Primăriei Municipiului Ploiești,  a rezultat necesitatea asocierii în vederea 

cofinanţării investiției „Construire laborator de radioterapie cu energii înalte la 

Spitalul Municipal Ploiești”,  prevederea în bugetul propriu al judeţului pe anul 2019 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.” 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA  TEHNICĂ                                                                                                         

Nr.16170 /Dosar IV/G/5                                                                              Ploiesti,23.07.2019   

 

 

R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu Municipiul 

Ploiești în vederea realizării obiectivului „Construire laborator de 

radioterapie cu energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești” 
 

 

 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. 

Spitalul Municipal Ploiești este inclus în proiectul privind Reforma Sectorului 

Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca 

Națională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). În urma vizitei consultanților de 

specialitate de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena a fost 

analizată statistica bolnavilor de cancer și adresabilitatea pe care o are unitatea 

spitalicească, amplasamentul pe care spitalul îl deține în vederea edificării construcției 

și existența personalului de specialitate al spitalului. Aprecierea asupra terenului  pentru 

amplasarea construcției este corespunzator destinatiei investiției. 

Spitalul Municipal Ploiești este singurul sputal din județul Prahova care are în 

structura sa o secție de oncologie și un compartiment de redioterapie.  

Ținând cont de oportunitatea  

Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează construirea unei clădiri care va 

deservi ca Laborator Radioterapie cu Energii Înalte pentru tratarea diferitelor tipuri de 

cancer, precum și pentru urmărirea în timp a evoluției acestora. Prin realizarea acestei 

investiții se are în vedere aplicarea unui tratament complet al pacienților bolnavi de 

cancer, radioterapia fiind o componentă importantă a tratamentului oncologic. 

  

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, 

Corneliu-Adrian Ioniță 
 

 

 

 

 

 

 


