
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea unor măsuri referitoare la asocieri ale județului Prahova cu 

localități din județ în vederea realizării unor obiective de interes public  

 

 

 Având în vedere : 

Referatul de aprobare nr.23397/22.10.2019 prezentat de domnul Bogdan-

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

modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.84/2019  

privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor 

sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2019 în vederea realizării unor obiective 

de interes public și ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.100/2019  privind 

asocierea județului Prahova cu Municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului 

„Construire laborator de radioterapie cu energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești” 

şi Raportul  nr. 23399/22.10.2019 al Direcţiei Tehnice;  

 Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean; 

       Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.84/ 2019  privind  asocierea 

cu localități din județ, precum și alocarea unor sume  din bugetul judeţului Prahova pe 

anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public; 

       Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.100/2019 privind asocierea 

județului Prahova cu Municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului „Construire 

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

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, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1 Se  modifică poziţiile nr.1, 7, 40, 47 și nr.16 din Anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean  Prahova  nr.84/2019, după cum urmează: 

           a) schimbarea denumirii obiectivului „Aleea scriitorilor –extindere - 

Administrația Parcului Memorial Constantin Stere – Municipiul Ploiești”  în  

“Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem – Administrația Parcului 

Memorial Constantin Stere – Municipiul Ploiești”; 

  b) repartizarea  sumei de 160.000 lei de la obiectivul „Achiziționare două 

aparate de ventilație mecanică - Spitalul Orășenesc Sinaia” pentru finanțarea 

obiectivelor, astfel : 

-„ Achiziționare două aparate de ventilație mecanică - Spitalul Orășenesc 

Sinaia” - suma de 112.400 lei ; 

-„ Dotare cu 5 paturi ATI – Spitalul Orașenesc Sinaia” - suma de 47.600 lei; 

 



 

c) redistribuirea sumei de 180.000 lei de la obiectivul „Amenajare pasarele 

pietonale în zona podurilor și podețelor de pe drumul județean DJ102E (stânga), din 

satele Plopu și Nisipoasa – comuna Plopu” pentru finanțarea obiectivului  „Reparație 

covor asfaltic pe străzile din satele Hârsa și Gâlmeia”; 

 d) redistribuirea sumei de 219.500 lei de la obiectivul „Lucrări de proiectare, 

execuție betonare drumuri locale Peri – Purcărețe – Hotar – comuna Salcia” pentru 

finanțarea obiectivului  „Lucrări de întreținere drumuri locale( drumȚarnă-Valea 

Sării și drum Fileț) –covoare bituminoase, comuna Salcia”, 

e) redistribuirea sumei de 70.000 lei de la obiectivul „Modernizare strada Ioan 

Grigorescu – comuna Bucov”, pentru finanțarea obiectivului „Lucrări de reparații și 

întreținere strada Industriei, sat Bucov, comuna Bucov”. 

Art.2 Se  revocă  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova  nr.100/2019 

privind asocierea județului Prahova cu Municipiul Ploiești în vederea realizării 

obiectivului „Construire laborator de radioterapie cu energii înalte la Spitalul Municipal 

Ploiești”. 

  Art.3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru semnarea 

contractelor de asociere și actelor adiționale. 

  Art.4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

      Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETAR GENERAL, 
 Adi-Hermina Bîgiu  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Ploieşti, 29 octombrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

                

        NR. 23397/22.10.2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la asocieri 

ale județului Prahova cu localități din județ în vederea realizării unor obiective 

de interes public 

 

 

Conform prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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.”  

În urma analizei efectuate de conducerea judeţului, a solicitărilor formulate de 

către reprezentanţii primăriilor localităţilor  din judeţul Prahova, a rezultat necesitatea 

modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.84/2019, în sensul  schimbării 

denumirii unor obiective, precum și redistribuirea  unor sume alocate din bugetul 

judeţului Prahova pe anul 2019, în vederea finanțării altor lucrări de interes public pe 

bază de contracte de asociere, precum și revocarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr.100/2019 privind asocierea județului Prahova cu Municipiul 

Ploiești în vederea realizării obiectivului „Construire laborator de radioterapie cu energii 

înalte la Spitalul Municipal Ploiești”. 

Având în vedere capacitatea financiară redusă a localităţilor pentru promovarea 

unor obiective de investiţii noi şi continuarea celor în curs de execuţie, prin Hotărârile 

Consiliului Judeţean Prahova nr.84/2019 și  nr.100/2019, s-a aprobat asocierea judeţului 

Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului 

Prahova pe anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public. 

Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale 

administraţiilor locale. 

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, precum și redistribuirea sau schimbarea denumirii 

obiectivelor, 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.23399 /Dosar IV/G/5                                                                              Ploiesti,22.10.2019   

 

 

R A P O R T  

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la asocieri 

ale județului Prahova cu localități din județ în vederea realizării unor obiective 

de interes public 
 

 

Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează  atât schimbarea denumirii unor 

obiective cât și redistribuirea  unor sume alocate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Prahova nr. 84/2019  pentru finanțarea  unor  noi obiective de interes public prin 

asocierea judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale ale căror autorităţi au 

solicitat acest lucru, precum și revocarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr.100/2019 privind asocierea județului Prahova cu Municipiul Ploiești în 

vederea realizării obiectivului „Construire laborator de radioterapie cu energii înalte la 

Spitalul Municipal Ploiești”.  

Modificările vor fi făcute în baza solicitărilor unităților administrativ-teritoriale, 

prin adresele înregistrate la Consiliul Județean Prahova. 

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. 

 Obiectivele propuse reprezintă o prioritate pentru administraţia judeţului şi a 

administraţiilor  locale. 

Având în vedere fondurile insuficiente ale localităților  precum și utilitatea 

realizării acestor obiective, necesitatea realizării  asocierii dintre judeţul Prahova cu 

localităţi din judeţ , avizăm favorabil proiectul de hotărâre, care respectă prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare . 

  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Corneliu-Adrian Ioniță 
 

 

 

 

 

 

 


