ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale
Consiliului Judeţean Prahova
Având în vedere :
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportul nr.
22.379/10.12.2014 al Direcţiei Tehnice privind modificarea prevederilor unor hotărâri
ale Consiliului Judeţean Prahova;
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 poziţiile nr. 51 şi 52 din Anexa nr. 1 şi poziţia nr. 12 din
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/2014 privind asocierea
judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul
judeţului Prahova pe anul 2014 în vederea realizării unor obiective de interes public,
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 166/2014, în sensul
redistribuirii sumei de 225.000 lei de la obiectivele „Reabilitare monumentul eroilor,
comuna Telega” şi „Construire grupuri sanitare la Şcoala cu clasele I –VIII (proiectare
şi execuţie), comuna Telega”, „Achiziţionare centrale termice, proiectare şi racordare
la reţeaua de gaze naturale a obiectivelor social-culturale – comuna Telega”, pentru
finanţarea obiectivelor, după cum urmează:
a) „Proiectare, execuţie şi reabilitare uliţele Lambeşti, Dima, Germana,
Cojocari, comuna Telega”, 115.000 lei;
b) „Reparaţii uliţa Ciocoi şi executare rigolă carosabilă uliţa Poiana
Lungă, comuna Telega”, 110.000 lei.
Art.2 Se modifică poziţia nr. 44 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliulu i
Judeţean Prahova nr. 138/2014 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din
judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2014 în
vederea realizării unor obiective de interes public, modificată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Prahova nr. 166/2014, în sensul redistribuirii sumei de 150.000
lei de la obiectivul „Amenajare punte carosabilă peste pârâul Valea Seacă – sat
Bordenii Mari, comuna Scorţeni”, pentru finanţarea obiectivului:
„Instalaţie termică la clădirea Căminului Cultural din satul Şirca, comuna
Scorţeni”
Art.3 Se modifică poziţia nr. 46 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliulu i
Judeţean Prahova nr.138/2014 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din
judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2014 în
vederea realizării unor obiective de interes public, modificată prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Prahova nr. 166/2014, în sensul redistribuirii sumei de 100.000
lei de la obiectivul „Construcţie grupuri sanitare la Şcoala Şotrile”, pentru finanţarea
obiectivului:
„Modernizare drumuri locale – comuna Şotrile” (poziţia nr. 10 din Anexa
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/2014).
Art.4 Se modifică poziţia nr. 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Prahova nr. 166/2014 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din
judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2014 în
vederea realizării unor obiective de interes public, după cum urmează:
„Ariceştii Zeletin – Lucrări provizorii de punere în siguranţă a DC 52
Ariceştii Zeletin – Albinari, 52.000 lei.”
Art.5 Se modifică poziţiile nr. 16 şi 28 din Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Prahova nr. 166/2014 privind asocierea judeţului Prahova cu
localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe
anul 2014 în vederea realizării unor obiective de interes public, în sensul redistribuirii
sumelor alocate, după cum urmează:
a)
52.000 lei de la obiectivul „Consolidare drum local – sat Rotari –
punct Lupu”, comuna Ceptura,
pentru finanţarea obiectivului
„Amenajare trotuare, piste biciclişti şi rigole în comuna
Ceptura”;
b)
52.000 lei de la obiectivul „Scarificare-balastare-compactare drum
local Gării-Soreşti” – co muna Izvoarele, pentru finanţarea
obiectivului: „Reparaţii Podeţ carosabil, strada Crasna, punct
Diaconu, sat Izvoarele”, comuna Izvoarele.
Art.6 Se modifică poziţia nr. 18 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Prahova nr. 138/2014 şi poziţiile nr. 4 şi 6 din Anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Prahova nr. 166/2014 privind asocierea judeţului Prahova cu
localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe
anul 2014 în vederea realizării unor obiective de interes public, în sensul redistribuirii
sumelor alocate, după cum urmează:
a)
152.000 lei de la obiectivul „Amenajare sens giratoriu – comuna
Bucov”, pentru finanţarea obiectivului „Canalizare satele Bucov şi
Pleaşa – comuna Bucov”;
b)
52.000 lei de la obiectivul „ Reparaţii acoperiş Şcoala gimnazială
„Ioan Moga”, Diţeşti – comuna Filipeştii de Pădure, pentru
finanţarea obiectivului „Betonare curte Şcoala gimnazială „Ioan
Moga”, Diţeşti – comuna Filipeştii de Pădure”.
Art.7 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 15 dec 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale
Consiliului Judeţean Prahova
Având în vedere capacitatea financiară redusă a localităţilor pentru promovarea
unor obiective de investiţii noi şi continuarea celor în curs de execuţie, prin
Hotărârile Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/2014 şi 166/2014, s-a aprobat
asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din
bugetul judeţului Prahova pe anul 2014 în vederea realizării unor obiective de interes
public.
În urma analizării solicitărilor formulate de localităţile Telega, Ariceştii
Zeletin, Izvoarele, Ceptura, Filipeştii de Pădure, Bucov, Şotrile, Scorţeni din judeţul
Prahova, a rezultat necesitatea modificării unor hotărâri ale Consiliului Judeţea n
Prahova, în sensul redistribuirii unor sume alocate din bugetul judeţului Prahova pe
anul 2014, în vederea realizării unor noi lucrări de interes public pe bază de contracte
de asociere.
Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale
administraţiilor locale şi au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii rutiere.
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.
Faţă de cele expuse mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre pentru
modificarea unor prevederi ale Hotărârilor Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/2014
şi nr. 166/2014 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi
alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2014 în vederea realizării
unor obiective de interes public, pe care îl supun spre aprobare.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr.22379/10.12.2014

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale
Consiliului Judeţean Prahova
Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează modificarea unor hotărâri ale
Consiliului Judeţean Prahova, în sensul redistribuirii unor sume alocate din bugetul
judeţului Prahova pe anul 2014 pentru realizarea unor obiective de interes public prin
asocierea judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale ale căror autorităţi au
solicitat acest lucru.
Obiectivele noi propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale
administraţiilor locale având ca scop îmbunătăţirea infrastructurii rutiere.
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.
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

