
RO M Â N I A  

JUDEŢUL  PRAHOVA 

CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea unei sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019, în vederea 

finanțării activității de prevenire și combatere a corupției, ce urmează a fi realizată 

prin Direcţia Generală Anticorupţie 
 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 22492/10.10.2019, prezentat de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Prahova, prin care se propune alocarea unei sume din bugetul județului Prahova 

pe anul 2019, în vederea finanțării activității de prevenire și combatere a corupției, ce 

urmează  a  fi  realizată  prin  Direcţia  Generală  Anticorupţie,  precum  şi  Raportul  nr. 
22493/10.10.2019  al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; 

- Adresa nr. 2805897 din 10.09.2019 a Serviciului Judeţean Anticorupţie Prahova, 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 19923/10.09.2019; 
 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (7) lit. a) şi ale art. 182 alin. (1) și (2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea  sumei de  10.000 lei din bugetul propriu al județului 

Prahova pe anul 2019, în vederea finanțării activității de prevenire și combatere a corupției, 

ce urmează a fi realizată prin Direcţia Generală Anticorupţie. 

(2) Finanțarea activității prevăzute la   alin. (1) se realizează în baza 

parteneriatului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 103/2017 privind 

aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția 

Generală Anticorupție și Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova, în domeniul 

anticorupției. 

Art.2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei Toader 
 

 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL 

Hermina-Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 29 octombrie 2019 

Nr. 143 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 22492/10.10.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului de hotărâre privind  alocarea unei sume din bugetul județului Prahova 

pe anul 2019, în vederea finanțării activității de prevenire și combatere a corupției, ce 

urmează a fi realizată prin Direcţia Generală Anticorupţie 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 103/2017, s-a aprobat Protocolul 

de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și 

Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova, în domeniul anticorupției. 

   

Protocolul are ca obiect stabilirea modalităţilor de promovare în faţa opiniei 

publice, prin intermediul Consiliului Județean Prahova, a activităţilor de prevenire şi 

combatere a corupţiei, desfăşurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia 

Generală Anticorupţie, precum şi informarea personalului structurilor subordonate 

Consiliului Județean Prahova în vederea prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie. 

 

Prin adresa  nr. 2805897 din 10.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Prahova 

sub nr. 19923/10.09.2019, Direcţia Generală Anticorupţie prin Serviciul Judeţean 

Anticorupţie Prahova, solicită, în baza Protocolului de colaborare nr. 13251/06.07.2017, 

încheiat între Consiliul Județean Prahova și Direcția Generală Anticorupție, sprijin în 

vederea finanțării activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, desfăşurate de 

Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi 

informarea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice subordonate 

Consiliului Județean și  a cetățenilor  cu privire la impactul fenomenului anticorupție. 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Protocol, se impune alocarea sumei de 

10.000 lei din bugetul propriu al județului Prahova pe anul 2019.  

 

Având în vedere  şi prevederile  art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora ,, consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea 

civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean”, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

  

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan –Andrei Toader 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

     DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI 

     ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

     Nr. 22493/10.10.2019 

 

RAPORT 

 la proiectul de hotărâre privind  alocarea unei sume din bugetul județului Prahova 

pe anul 2019, în vederea finanțării activității de prevenire și combatere a corupției, ce 

urmează a fi realizată prin Direcţia Generală Anticorupţie 

 

         Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează alocarea  sumei de  10.000 lei din 

bugetul propriu al județului Prahova pe anul 2019, în vederea finanțării activității de 

prevenire și combatere a corupției, ce urmează a fi realizată prin Direcţia Generală 

Anticorupţie. 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

,,consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării 

şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 103/2017,  s-a aprobat Protocolul 

de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și 

Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova, în domeniul anticorupției.   

Protocolul are ca obiect stabilirea modalităţilor de promovare în faţa opiniei 

publice, prin intermediul Consiliului Județean Prahova, a activităţilor de prevenire şi 

combatere a corupţiei, desfăşurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia 

Generală Anticorupţie, precum şi informarea personalului structurilor subordonate 

Consiliului Județean Prahova în vederea prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie. 

În baza Protocolului de colaborare nr. 13251/06.07.2017, încheiat între Consiliul 

Județean Prahova și Direcția Generală Anticorupție, prelungit de drept, conform 

prevederilor art. 8 alin. (2) din Protocol, prin adresa nr. 2805897 din 10.09.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 19923/10.09.2019, Direcţia Generală 

Anticorupţie prin Serviciul Judeţean Anticorupţie Prahova solicită sprijin în vederea 

finanțării activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, desfăşurate de Ministerul 

Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi informarea 

personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice subordonate Consiliului 

Județean și  a cetățenilor  cu privire la impactul fenomenului anticorupție. 

  

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 
                                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                        Alina Georgiana Tincă 


