
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale  

Consiliului Județean Prahova  

 

Având în vedere : 

            -Expunerea de motive a  Președintelui Consiliului Județean Prahova şi 

Raportul nr. 22343/23.11.2016  al Direcţiei Generale Tehnice și Patrimoniu, 

privind  modificarea  prevederilor unor hotărâri ale  Consiliului Județean 

Prahova ; 

 - Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean; 

          - Prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Prahova nr. 141/ 2016  și 

nr.165/2016, privind  asocierea cu localități din județ, precum și alocarea unor 

sume  din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 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  modifică poziţia nr.75 din Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 141/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi 

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

2016 în vederea realizării unor obiective de interes public, în sensul redistribuirii 

sumei de 110.000 lei de la obiectivul „Modernizare DS 1643 – sat Tăriceni – 

comuna Șirna”, pentru finanţarea obiectivului “Reparații prin așternere 

covoare bituminoase subțiri pe DS 771 și DS 131” – comuna Șirna; 

Art.2 Se  modifică poziţiile nr.36 și nr.37 din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean  Prahova  nr.141/2016 după cum urmează: 

a) completarea  denumirii obiectivului „Asfaltare DS 10, DS 11, DS 12, DS 

65”  cu  “Asfaltare DS 10, DS 11, DS 12, DS 65, Etapa I – DS 11” – comuna 

Dumbrăvești; 

b) completarea  denumirii obiectivului „Reabilitare teren baschet Liceul 

Teoretic Filipeștii de Pădure”  cu  “Reabilitare teren baschet și amenajare curte 

interioară Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure” – comuna Filipeștii de Pădure; 

 

 

 

 

 

 



 

Art.3 Se  modifică poziţia nr.4 din Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 165/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din 

judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în 

vederea realizării unor obiective de interes public, în sensul redistribuirii sumei de 

200.000 lei de la obiectivul „Foraje pentru alimentare cu apă a satelor Ceptura de 

Sus și Rotari – comuna Ceptura”, pentru finanţarea obiectivului “Reparație și 

întreținere uliță Balalai, sat Ceptura de Sus” – comuna Ceptura; 

Art.4 Se  modifică art.10  la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 

165/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi 

alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea 

realizării unor obiective de interes public, în sensul schimbării denumirii 

obiectivului „Lucrări de reabilitare a străzii Principală nr.7 (DS 2665) – prin 

așternerea unui covor asfaltic – comuna Fîntînele”, în “Lucrări de reparații 

curente a străzii Principală nr.7 (DS 2665) – prin așternerea unui covor 

asfaltic de 4 cm” – comuna Fîntînele; 

Art.5 Se  modifică poziţia nr.53 din Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 141/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi 

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

2016 în vederea realizării unor obiective de interes public, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 154/2016 art.9, lit.j, în sensul 

redistribuirii sumei de 90.000 lei de la obiectivul „Amenajare acoperiș din 

materiale ușoare terasă Cămin Cultural centru Măgureni – comuna Măgureni”, 

pentru finanţarea obiectivului “Reparații curente învelitoare și fațadă Școala 

Gimnazială Măgureni corp C” – comuna Măgureni; 

Art.6 Se  modifică poziţia nr.66 din Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 47/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din 

judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2016 în 

vederea realizării unor obiective de interes public, completată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 141/2016 poziția 19 Anexa 2, modificate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 154/2016 art.7, în sensul redistribuirii 

sumei de 168.000 lei de la obiectivul „Amenajare rigolă carosabilă pe partea 

dreaptă în satul Zamfira – comuna Lipănești”, pentru finanţarea obiectivului 

“Proiectare, extindere Școala Eroilor, comuna Lipănești (desființare corp C2, 

magazie, extindere Școală Corp C1, construire teren minifotbal, alei 

carosabile și pietonale, spațiu parcare utilități, împrejmuire și organizare de 

șantier” – comuna Lipănești; 

 Art.7 Se  modifică poziţia nr.25 din Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 141/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi 

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

2016 în vederea realizării unor obiective de interes public, completată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.154/2016 art.1 lit.a, în sensul 

redistribuirii sumei de 178.000 lei de la obiectivul „Pietruire drumuri locale  – 

comuna Boldești Grădiștea”, pentru finanţarea obiectivului “Reparație pod 

peste pârâul Ghighiu” – comuna Boldești Grădiștea; 

 

 



 

 

Art.8 Se  modifică poziţia nr.57 din Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 47/2016 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi 

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

2016 în vederea realizării unor obiective de interes public, completată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.141/2016 poziția nr.16 din Anexa 2, în 

sensul redistribuirii sumei de 168.000 lei de la obiectivul „Asfaltare și 

modernizare drumuri de interes local – comuna Gornet Cricov”, pentru finanţarea 

obiectivului “Înlocuire lămpi iluminat public, model clasic, becuri sodium, cu 

lămpi moderne tip led” – comuna Gornet Cricov. 

Art.9 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Prahova să 

semneze contractele de asociere și actele adiționale 

          Art.10 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei Toader 

                                 

 

 

 

                                                                                               

CONTRASEMNEAZĂ: 

                         SECRETAR, 

                        Mihail Pavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploieşti, 25 nov 2016 

Nr.181 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului Județean 

Prahova  
 

 

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 unităților administrativ-teritoriale Șirna, Dumbrăvești, 

Filipești de Pădure, Ceptura,  Fîntînele a rezultat necesitatea modificarea 

prevederilor unor hotărâri ale Consiliului județean Prahova, respectiv HCJ 

nr.141/2016 și HCJ nr.165/2016. 

Obiectivele propuse reprezintă o prioritate atât a  administraţiilor locale cât 

și a  administraţiei judeţului. 

Faţă de cele expuse mai sus şi având în vedere că bugetele proprii ale 

localităţilor  respective este insuficient pentru susţinerea acestui proiect, consider 

oportună asocierea judeţului Prahova cu aceasta şi redistribuirea fondurilor 

necesare cofinanţării obiectivelor de interes public, drept pentru care a fost iniţiat 

prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan - Andrei Toader 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 



DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU                                                                                                         

Nr. 22343/23.11.2016  

                                                                          

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri 

ale Consiliului Județean Prahova  

 

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 și modificarea unor prevederi ale 

Hotărârilor  Consiliului Județean Prahova    nr. 141/2016  și nr. 165/2016. 

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. 

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.” 

Obiectivele propuse reprezintă o prioritate atât a  administraţiilor locale cât 

și a  administraţiei judeţului. 

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, 

Adrian-Corneliu Ioniță 

 

 

 

 


