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       H O T Ă R Â R E 

 privind asocierea Județului Prahova cu localitățile: Aluniș, Bertea, Cocorăștii 

Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Slănic, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești în vederea 

realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția „ Inființare rețea distribuție gaze 

naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, 

Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” 

 

 

       Având in vedere:  

   -  Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Prahova 

precum și Raportul nr. 21839/16.11.2016 al Direcției Generale Tehnică și 

Patrimoniu, privind asocierea Județului Prahova cu localitățile: Aluniș, Bertea, 

Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Slănic, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești în 

vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția „ Inființare rețea 

distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, 

Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”; 

    - În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

    - În temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conținutului cadru al documentației tehnico- economice aferente investițiilor 

publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție; 

      - În temeiul prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor 

prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008; 

       - În temeiul prevederilor art. nr. 36 alin. (7) lit. c), art. 91 alin. (6) lit. c) și art. 

97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.     

 

             

        Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

            Art.1. Se aprobă asocierea Județului Prahova cu localitățile: Aluniș, Bertea, 

Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Slănic, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești în 

vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția „ Inființare rețea distribuție 

gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, 

Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” 



 

 

          Art. 2. Suma cu care va participa Județul Prahova la finanțarea investiției 

prevăzute la art. 1 va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Județean. 

             Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 

contractele de asociere. 

            Art.4. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

      PREȘEDINTE, 

                                             Bogdan Andrei TOADER    

 

 

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZA: 

      SECRETAR, 

         Mihail PAVEL 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localitățile: Aluniș, 

Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Slănic, Ștefești, Vărbilău, 

Vîlcănești în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția „ Inființare 

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 imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, protecția mediului inconjurator 

prin reducerea poluării, protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesar 

alimentarea cu gaze naturale a acestei zone. 

         În urma intâlnirii din data de 10.11.2016 cu primarii localităților din partea de 

nord a județului, a rezultat dorința localităților de asociere în vederea realizării 

Studiului de Fezabilitate pentru investiția „ Inființare rețea distribuție gaze naturale in 

comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, 

Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”. 

         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, in condițiile legii, asocierea cu alte unități administrativ 

teritoriale in vederea finanțării și realizării in comun a unor proiecte de interes județean. 

         În contextul celor de mai sus este oportună realizarea unui proiect de interes 

județean în domeniul distribuției de gaze naturale în zona de nord a județului. 

          Pentru realizarea acestei investiții propunem asocierea județului Prahova cu 

localitățile: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Slănic, Ștefești, 

Vărbilău, Vîlcănești. 

          Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

 

 
 

          PREȘEDINTE 

         Bogdan Andrei TOADER    
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      RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localitățile: Aluniș, 

Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Slănic, Ștefești, Vărbilău, 

Vîlcănești în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția „ Inființare 

rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, 

Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” 

 

 

 

         În urma intâlnirii din data de 10.11.2016 cu primarii localităților din partea de 

nord a județului, a rezultat dorința localităților de asociere în vederea realizării 

Studiului de Fezabilitate pentru investiția „ Inființare rețea distribuție gaze naturale în 

comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, 

Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”. 

         Posibilitățile tehnice pentru realizarea investiției conform Studiului de Soluție 

întocmit de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „ Transgaz” SA Mediaș, 

constă în construirea între localitățile Buda si Vărbilău a unei conducte de transport 

gaze naturale Dn 250 mm în lungime de 29 km. 

         Din această conductă se vor alimenta rețelele de distribuție gaze naturale din 

localitățile din partea de nord a județului. 

         Asigurarea sursei de alimentare cu gaze naturale se va face din stația de reglare- 

măsurare, predare Buda. 

         Populația ce urmează a beneficia de alimentarea cu gaze naturale a zonei este de 

45.000 locuitori, reprezentând un numar de aproximativ 13.500 gospodării și circa 970 

agenți economici, instituții publice și obiective social culturale. 

         În raport cu cele prezentate avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respecta 

articolul 91 alin.( 6) litera c) și articolul 97 din Legea 215/2001 a administrației publice 

locale cu modificarile și completările ulterioare. 

 

 

     DIRECTOR  EXECUTIV 

    Corneliu Adrian IONIȚĂ  

 

 


