
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind cofinanțarea obiectivului 

 

“Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet - Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova”, în 

completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a 2017-2020, aprobat 

prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Având în vedere : 
 

Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, președinte al Consiliului Judeţean Prahova, 

precum  şi  Raportul  nr.  18.168/11.09.2017  al  Direcţiei  Generale  Tehnică și  Patrimoniu,  privind  cofinantarea 

obiectivului “Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet - Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova”, în 

completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 39/30.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al județului 

și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2017; 

-Prevederile art. 10 alin. (6) din Normele metodologice pentru punere în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală aprobate prin 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-În temeiul prevederilor 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 suma de 2.127.755 lei, reprezentând valoarea totală de cofinanțare de la bugetul local al 

județului pe anul 2017, din care suma de 1.965.665 lei cu TVA este decontată,   iar restul de 162.090 lei cu TVA 

este  suma  pentru  cofinanțare  de  la  bugetul  local,  necesară  pentru  finalizarea  obiectivului  “Îmbrăcăminte 

bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet - Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova”, în completarea sumei alocată 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 2 – Suma totală menționată la art. 1 face parte din valoarea totală aprobată prin Hotărârea Consiliului 
 

Județean Prahova nr. 39/2017. 
 

Art. 3 - Direcția  Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre persoanelor 
 

interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ 
 

p. SECRETAR, 
 

ALINA GEORGIANA TINCĂ 
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                             EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 
  
   
 Avand in vedere verificarea documentatiei privind obiectivul Îmbrăcăminte bituminoasă 
ușoară pe DJ 231, Gornet – Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova, de catre 

reprezentantul MDRAPFE, Directia Generala de Dezvoltare Regionala si Infrastructura, a 

rezultat faptul ca este necesar ca suma care este in completarea sumei de la bugetul de stat 

pentru cheltuielile neeligibile prin Program (cote ISC,  casa constructorului, diriginte, asistenta 

tehnica), trebuie insusita de Consiliul Judetean, asa cum reiese din fisa de verificare  transmisa 

prin        e-mail, inregistrata la Consiliul Judetean Prahova cu nr. 16.797/23.08.2017. 

 Mentionam faptul ca, din valoarea totala a obiectivului de 2.531.473 lei, Consiliul 

Judetean Prahova a decontat pana la aceasta data suma de 1.965.665 lei reprezentand 

cheltuieli cu proiectarea, cote, taxe si o parte aproximativ 90% din valoarea contractului de 

executie, respectiv 1.906.818,98 lei. Restul de decontat pana la valoarea totala, este de 573.008 

lei, din care: 410.918 lei din bugetul de stat (restul de decontat din contractul de executie si 

cheltuielile diverse si neprevazute) si 162.090 lei din bugetul local al judetului (cote, taxe, 

asistenta tehnica si diriginte de santier). 

 Drept urmare, supun spre aprobare prezentul proiect de hotarare. 
  

PRESEDINTE, 
BOGDAN ANDREI TOADER 
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                                      R A P O R T 
  
 Prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, 

a fost inclus pe lista de finantare a Programului National  de Dezvoltare Locala 2017-2020 si  

obiectivul Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet – Păcureți, de la km 8+310, 
județul Prahova. 
 Dupa verificarea documentatiei de catre reprezentantul MDRAPFE, Directia Generala de 

Dezvoltare Regionala si Infrastructura, a rezultat faptul ca este necesar ca suma care este in 

completarea sumei de la bugetul de stat pentru cheltuielile neeligibile prin Program (cote ISC,  

casa constructorului, diriginte, asistenta tehnica), trebuie insusita de Consiliul Judetean, asa 

cum reiese din fisa de verificare  transmisa prin e-mail, inregistrata la Consiliul Judetean 

Prahova cu nr. 16.797/23.08.2017. 

 Mentionam faptul ca, din valoarea totala a obiectivului de 2.538.673 lei, Consiliul 

Judetean a decontat pana la aceasta data suma de 1.965.665 lei reprezentand cheltuieli cu 

proiectarea, cote, taxe si o parte aproximativ 90% din valoarea contractului de executie, 

respectiv 1.906.818,98 lei. Restul de decontat pana la valoarea totala, este de 573.008 lei, din 

care: 410.918 lei din bugetul de stat (restul de decontat din contractul de executie si cheltuielile 

diverse si neprevazute) si 162.090 lei din bugetul local al judetului (cote, taxe, asistenta tehnica 

si diriginte de santier). 

 Drept urmare, propunem aprobarea sumei de 2.127.755 lei reprezentând suma totală de 

cofinanțare de la bugetul total al județului, din care suma de 1.965.665 lei cu TVA este 

decontată,   iar restul de 162.090 lei cu TVA este suma pentru cofinanțare de la bugetul local, 

necesară pentru finalizarea obiectivului “Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet - 

Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova”, în completarea sumei alocată prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanța de Urgentă a 

Guvernului nr. 28/2013 cu modificările și completările ulterioare.  

  

DIRECTOR GENERAL, 
CORNELIU ADRIAN IONIȚĂ 
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