
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi 

alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2015 în vederea 

realizării unor obiective de interes public  

 

Având în vedere : 

Expunerea de motive a domnului Bogdan-Andrei Toader, Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean şi Raportul nr. 21257/11.11.2015  al Direcţiei Tehnice, privind 

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

bugetul judeţului Prahova pe anul 2015 în vederea realizării unor obiective de interes 

public; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit.a) şi c), art.91 alin (6) lit. c) şi art. 97 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ în vederea 

realizării unor obiective de interes public şi sumele care reprezintă contribuţia judeţului 

Prahova pe anul 2015 la finanţarea acestora, conform anexei nr. 1. 

Art.2 Se aprobă alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2015 

pentru continuarea lucrărilor în parteneriat cu localităţi din judeţ, conform anexei nr. 2. 

Art.3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 

contractele de asociere și actele adiționale. 

Art.5 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma                                                                                                                                  
                                                                                                                             

CONTRASEMNEAZĂ: 

                          SECRETAR, 

                            Mihail Pavel 

 

Ploieşti, 12 nov 2015 

Nr.144 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din 

judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2015 

în vederea realizării unor obiective de interes public  

 

 

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.” 

 

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

reprezentanţii primăriilor localităţilor din judeţul Prahova pentru promovarea unor 

obiective de investiţii noi şi continuarea celor în curs de execuţie,  a rezultat necesitatea 

asocierii în vederea cofinanţării investiţiilor şi, implicit,  prevederea în bugetul propriu al 

judeţului pe anul 2015 a sumelor necesare realizării de lucrări pe bază de contracte de 

asociere. 

 

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. 

 

 

VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                                         

Nr.21257 /11.11.2015   

 

 

R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din 

judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2015 

în vederea realizării unor obiective de interes public  
 

 

 Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează realizarea unor  obiective de interes 

public prin asocierea judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale ale căror 

autorităţi au solicitat acest lucru, precum şi continuarea unor lucrări în parteneriat prin 

alocarea unor sume de la bugetul judeţului Prahova pe anul 2015. 

 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 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. 

Pentru contractele de asociere care se vor încheia cu 12(doisprezece) localităţi în 

vederea realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă suma de 1.940.000 

lei, iar pentru lucrări în continuare pentru care există contracte de asociere încheiate cu 

22(douăzecișidoi) localităţi, se va aloca suma de 3.241.000  lei. 

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, 

Ion Iordăchescu 
 

 

 

 
 

 



 

ROMÂNIA                                                                                          ANEXA Nr.1 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                      La Hotărârea nr.____ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                 Din data de_________ 

 

 

 

 

TABEL 

cu localităţile care se asociază cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes 

public şi cu sumele care reprezintă contribuţia judeţului Prahova pe anul 2015 la finanţarea 

acestora 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Localitate Obiectiv Sumă  

1. Ploiești Alei asfalt – reabilitare - Parc Memorial 

„Constantin Stere” – mun.Ploiești 

300.000 

2. Băicoi Continuarea lucrării “Reabilitare străzi și 

trotuare” – oraș Băicoi 

300.000 

3. Comarnic Continuarea lucrării “Amenajare Centru 

SMURD, clinică medicală și spații de cazare”- 

oraș Comarnic 

150.000 

4. Sinaia Reparații capitale - Aleea Peleșului și reparații 

capitale trotuare Calea Moroieni 

250.000 

5. Cărbunești Modernizare drumuri comunale - DS6166 -

Chirca, DS6126 - Rogoaze, DS5263 – Seciu Mic, 

DS5200 – Seciu Mic, DS5415 – Peste Gărlă, 

DE4157 – Punct Garaj 

150.000 

6. Dumbrava Reparație, modernizare, împrejmuire 

Grădinița de copii - sat Zănoaga – comuna 

Dumbrava 

110.000 

7. Lapoș Asfaltare drumuri comunale (vicinale) - 

comuna Lapoș 

100.000 

8. Poiana Câmpina Realizare racorduri de canalizare pentru școală 

și grădiniță – comuna Poiana Câmpina 

100.000 

9. Scorțeni Reabilitare clădire – fost atelier - Școala 

Scorțeni  - comuna Scorțeni 

150.000 

10. Tomșani Realizare rețea centralizată de canalizare 

ridicări topo, studii geotehnice, documentație 

tehnică, studiu de fezabilitate, obținere avize – 

comuna Tomșani 

100.000 

11. Valea 

Călugărească 

Execuție centru de informare și consiliere sat 

Rachieri – comuna Valea Călugărească 

30.000 

12. Valea Doftanei Înființare parc aferent Grădiniței Rusu nr.3 – 

comuna Valea Doftanei 

200.000 

TOTAL 1.940.000 

 



ROMÂNIA                                                                                                 ANEXA NR.2 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                             La Hotărârea nr.____ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        Din data de_________ 

 

 

 

 

TABEL 

cu sumele alocate de judeţul Prahova pentru continuarea unor lucrări 

în parteneriat 

 

 

Nr. 

crt. 

Localitate Obiectiv Sumă 

1. Breaza Modernizare/reabilitare drumuri locale 

(str.Plaiului, Ștefan cel Mare, 

Mesteacănului, Plutonier Rădulescu, 

Colinei) – oraș Breaza 

170.000 

2. Mizil Reabilitare/modernizare străzi în orașul 

Mizil 

200.000 

3. Plopeni Lucrări de reparații străzi și trotuare în 

oraș Plopeni 

150.000 

4. Slănic Reabilitarea și modernizarea străzilor 

Primăverii, Victoriei, Dealului, Miorița, 

Calea Văleni, Gheorghe Lazăr și Valea 

Pietrii și Baia Roșie – oraș Slănic 

200.000 

5. Ariceștii Zeletin Modernizare drumuri locale - asfaltare 

în comuna Ariceștii Zeletin 

110.000 

6. Bucov Canalizare satele Bucov și Pleașa - 

comuna Bucov 

190.000 

7. Ceptura Extindere rețea de canalizare Ceptura de 

Jos - comuna Ceptura 

200.000 

8. Cocorăștii Colț Modernizare sediu primărie - comuna 

Cocorăștii Colț 

110.000 

9. Drăgănești Lucrări de pietruire drumuri comunale 

de pământ - comuna Drăgănești 

120.000 

10. Filipești de Pădure Reparații Școala Generală Ioan Moga - 

sat Dițești – comuna Filipeștii de Pădure 

100.000 

11. Fulga Construire sală de sport și spații anexe în 

comuna – comuna Fulga 

300.000 

12. Gherghița Executare lucrări de supraetajare, 

consolidare, reabilitare, 

recompartimentare, schimbare destinație 

clădire din spațiul comercial în muzeu și 

bibliotecă - comuna Gherghița 

150.000 

13. Izvoarele Betonare drum local în satul Schiulești - 

drumul spre Mănăstirea Crasna – 

comuna Izvoarele 

100.000 

14. Măgurele Modernizare drumuri de interes local – 

comuna Măgurele 

150.000 



15. Măneciu Reabilitare clădire Dispensar uman în 

comuna Măneciu 

150.000 

16. Păcureți Reabilitarea și modernizarea DC 46 

Matița, DL 43 punct - Școala și DL 45 

punct – Ciobănari - sat Matița - comuna 

Păcureți 

150.000 

17. Plopu Amenajarea trotuarului adiacent 

drumului județean DJ 102E din satul 

Plopu și satul Nisipoasa - comuna Plopu 

100.000 

18. Plopu Modernizare drum în satul Gâlmeia - 

zona Puiulescu - comuna Plopu 

170.000 

19. Poiana Câmpina Amenajare alei pietonale, șanțuri de 

scurgere și podețe în satul Bobolia - 

comuna                   Poiana Câmpina 

80.000 

20. Surani Modernizare drumuri de interes local 

(DS 1620-Davidescu Marin, DS5208 - 

Casa Parohială, DS2435-Florin 

Păduraru, DS3290-Dobrica – comuna 

Surani 

121.000 

21. Șoimari Reabilitare pe DJ 100M a șanțurilor prin 

dalare și execuție trotuare - comuna 

Șoimari 

110.000 

22. Vîlcănești Îmbunătățire cale de rulare pentru 

accese proprietăți, accidental carosabile 

și alei pietonale - comuna Vîlcănești 

110.000 

 TOTAL 3.241.000 

 

 

 

 


