
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

             H O T Ă R Â R E  

privind alocarea unei sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în vederea 
realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție 
gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, 
Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” 
 
 
         Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Prahova și 
Raportul nr. 17710/05.09.2017 al Direcției Generale Tehnică și Patrimoniu privind 
alocarea unei sume din bugetul Județului Prahova pe anul 2017 în vederea realizării  
Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze 
naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, 
Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”, în anul 2017 ; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 170/25.11.2016 privind 
asocierea Județului Prahova cu localitățile: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, 
Cocminele, Dumbrăvești, Slănic, Stefești, Vărbilău, Vîlcănești în vederea realizării 
Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze naturale în 
comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, 
Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” ; 

-  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  alocarea  sumei de 200.000 lei din bugetul Județului Prahova, 
pentru anul 2017,  în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția 
“Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, 
Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și 
orașul Slănic”. 
 
 



  Art. 2  Studiului de Fezabilitate pentru investiția menționată la art. 1 se realizează 
în baza asocierii aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 170/2016. 
  Art. 3 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 
contractul de asociere. 
  Art. 4  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
   
 
 
        PREȘEDINTE 
                                                Bogdan Andrei Toader  
 
 
                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                        p,   SECRETAR, 
                                                                             Alina Georgiana Tinca  
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PREȘEDINTE 
 
     EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind alocarea unei sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în vederea 
realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze 
naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, 
Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” 

 
În vederea ridicării potențialului economic a zonei de nord a județului precum și 

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, protecția mediului înconjurator 
prin reducerea poluării, protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesar 
alimentarea cu gaze naturale a acestei zone. 

Urmare a Hotărâri Consiliului Județean nr. 170/25.11.2016 s-a aprobat asocierea 
Județului Prahova cu localitățile: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, 
Dumbrăvești, Slănic, Stefești, Vărbilău, Vîlcănești în vederea realizării Studiului de 
Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: 
Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, 
Vîlcănești și orașul Slănic”. 

Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate este necesar încheierea unui Contract de 
Asociere prin care Județul Prahova va aloca din bugetul anului 2017 suma de 200.000 
lei,  iar localitățile menționate mai sus vor contribui procentual in funcție de numărul de 
gospodării din fiecare localitate. 

Prin dispozițiile articolului nr. 91 alin. (6) litera c) din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul Județean hotărăște, în condițiile legii, asocierea cu alte unități administrative 
teritoriale în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes județean. 

În contextul celor de mai sus este oportună închierea unui Contract de Asociere 
între Județul Prahova si localitățile: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, 
Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic precum și aprobarea sumei 
cu care va contribui Județul Prahova in anul 2017. 

Fața de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
    
  
                                             PREȘEDINTE 
                                              Bogdan Andrei Toader  
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            RAPORT 

privind alocarea unei sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în vederea 
realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze 
naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, 
Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” 

 
 

Urmare a Hotărâri Consiliului Județean nr. 170/25.11.2016 s-a aprobat asocierea 
Județului Prahova cu localitățile: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cocminele, 
Dumbrăvești, Slănic, Stefești, Vărbilău, Vîlcănești în vederea realizării Studiului de 
Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: 
Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, 
Vîlcănești și orașul Slănic”. 
        Prin adresa nr. 16235/16.08.2017 înregistrată la Consiliul Județean Prahova, 
Primăria comunei Vărbilău transmite situația cu sumele aprobate prin hotărâri ale 
consiliilor locale din localitățile menționate mai sus pentru realizarea Studiului de 
Fezabilitate “Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, 
Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul 
Slănic”. 

Pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate  este oportună închierea unui Contract 
de Asociere între Județul Prahova si localitățile: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, 
Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic precum și 
aprobarea sumei cu care va contribui Județul Prahova  în anul 2017.         

În baza acestui Contract de Asociere Județul Prahova va aloca din bugetul anului 
2017 suma de 200.000 lei, iar localitățile menționate mai sus vor contribui procentual in 
funcție de numărul de gospodării din fiecare localitate. 

În raport cu cele prezentate avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respectă 
articolul 91 alin. (6) litera c) și articolul 97 din Legea 215/2001 a administrației publice 
locale cu modificările și completările ulterioare. 

 

     DIRECTOR EXECUTIV 
              Corneliu Adrian IONIȚĂ 

 


