
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova, 

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”, începând cu anul 2019 
 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 18299/20.08.2019 al preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, 

domnul Bogdan Andrei Toader precum şi Raportul nr.18205/20.08.2019 al Direcţiei 

Proiecte cu Finanţare Externã prin care se propune aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului 

Prahova, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 

pentru Managementul Apei - Prahova”, începând cu anul 2019; 
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova” nr. 3 /11.04.2019; 

Prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

În temeiul prevederilor art. 90, art.173, alin (5), lit.m) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. 
 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Se aprobă cotizaţia anuală a Judeţului Prahova, în calitate de membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei- 

Prahova”, în valoare de 450.000 lei, începând cu anul 2019; 
 

Art.2 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publicã va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

PREŞEDINTE, 
BOGDAN ANDREI TOADER 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 

HERMINA – ADI BÎGIU 
 
 
 
Ploieşti, 28 august 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 18299/20.08.2019 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului privind aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova, 

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”, începând cu anul 2019 

 
Proiectul de hotărâre supus aprobării se referă la finanţarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – 

Prahova” a fost înfiinţată ca o cerinţă instituţională impusă de Ghidul Solicitantului pentru 

POS Mediu Axa 1 în vederea accesării fondurilor nerambursabile, iar Actul Constitutiv şi 

Statutul s-au aprobat prin Hotărârea nr. 7/30.01.2009 a Consiliului Judeţean Prahova. 

 Obiectivul Asociaţiei este elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare, a 

programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, 

a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a 

mediului. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – 

Prahova” are ca prioritate extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare - epurare din centrele urbane si zone rurale ale judeţului Prahova. 

 Consiliul Judeţean Prahova îndeplineşte calitatea de leader al Asociaţiei şi are obligaţia 

asigurării condiţiilor de funcţionare a acesteia. 

 Costurile privind salariile personalului angajat, precum şi cheltuielile materiale, 

respectiv birotică, utilităţi, deplasări şi servicii, vor fi asigurate în anul 2018 prin contribuţia 

Consiliului Judeţean Prahova şi contribuţiile localităţilor membre ale Asociaţiei. 

 

Avand în vedere Hotãrârea nr.3/11.04.2019 a Adunãrii Generale a Asociaţiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” prin care se aproba 

cotizatia membrilor Asociatiei, propun ca începând cu anul 2019, cotizaţia anuală a judeţului 

Prahova sã fie în cuantum de 450.000 lei. 

Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 

 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Proiecte Finanţare Externã 

Nr. 18205/20.08.2019 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova,  

în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”, începând cu anul 2019 

 

În cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare, judeţul Prahova a semnat în 

anul 2016 contractul de finanţare nr. 8/6.12.2016 în valoare de 332.744.555,00 lei, vizând 

fazarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apã şi canalizare în judetul 

Prahova”, asigurându-se astfel finalizarea contractului semnat în anul 2011, în cadrul 

Programului Operational Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 1. 

În anul 2017, tot în cadrul Programului Operational Infrastructurã Mare, judetul 

Prahova a semnat Contractul de finanţare nr. 73/12.06.2017 în valoare de 11.773.669,60 lei 

pentru proiectul „ Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 

atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Prahova, în perioada 2014 - 2020”. 

Prin aceste proiecte se vor reabilita/realiza unele obiective de interes judeţean la 

nivel de staţii de epurare care deservesc mai multe localitaţi, canale colectoare apã uzatã, 

conducte de transport apã potabilã, infiintarea sau/şi extinderea de reţele de distribuţie a 

apei sau/şi de canalizare a apelor uzate. 

Una din cerinţele instituţionale pentru accesarea acestor fonduri se referă la existenţa 

unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară care să reunească localităţile implicate în 

proiectul sus menţionat. 

Conform Statutului membrii vor finanţa activitatea Asociaţiei prin cotizaţii anuale.  

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respectă prevederile Ordonanţei 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.246/2005,  prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale, prevederile art. 1 alin.2 din Hotărârea Guvernului României nr. 855/2008 

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum şi prevederile 

Art. 11, lit.b)  din Statutul Asociaţiei, completat prin Actul Adiţional nr.1/28.04.2011 . 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin Nicolae 
 


