
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Comunele Cerașu, Bătrâni, 
Starchiojd, Posești, Ariceștii Zeletin și Cărbunești, în vederea realizării Studiului de 
Fezabilitate pentru investiția „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale 

în comunele Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, Posești, Ariceștii Zeletin și Cărbunești” 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare nr. 26236/17.12.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul comun nr. 26245/17.12.2020, al Direcţiei 
Proiecte cu Finanţare Externă și al Direcției Tehnice privind încheierea unui parteneriat între 
U.A.T. Județul Prahova și U.A.T. Comunele Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, Posești, Ariceștii 
Zeletin și Cărbunești în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția 
„Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Cerașu, Bătrâni, 
Starchiojd, Posești, Ariceștii Zeletin și Cărbunești”; 
• În temeiul prevederilor art.1, alin. (2), lit.f¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile

comunitare de utilități publice; 
• În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale; 
• În temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
• În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit.b), lit. d) și lit. e), art. 173, alin. (5), lit.

m) și alin.(7) lit.c), art. 89 alin. (8), precum și ale art 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Comunele Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, 
Posești, Ariceștii Zeletin și Cărbunești în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru 
investiția „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Cerașu, 
Bătrâni, Starchiojd, Posești, Ariceștii Zeletin și Cărbunești”. 
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 domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului Județean 
Prahova, să semneze orice document necesar realizării parteneriatului în numele Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Judeţul Prahova, în calitate de lider de parteneriat. 
Art.4. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 
  SECRETAR GENERAL, 

Hermina - Adi Bîgiu 
Ploieşti, 23 decembrie 2020 
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REFERAT DE APROBARE 

 
 

a proiectului de Hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Comunele Cerașu, Bătrâni, 

Starchiojd, Posești, Ariceștii Zeletin și Cărbunești în vederea realizării Studiului de 
Fezabilitate pentru investiția „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în 

comunele Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, Posești, Ariceștii Zeletin și Cărbunești” 
 
 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr.273 / 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice locale pot aproba 
colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. 

În conformitate cu prevederile art. 89, alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „Unităţile 
administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de 
fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza 
hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative de la nivelul acestora, în condiţiile legii.” 

În vederea ridicării potențialului economic al județului, precum și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a locuitorilor acestuia, protecția mediului înconjurător prin reducerea poluării, 
protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesară înființarea unei rețele de distribuție 
a gazelor naturale care va răspunde cerințelor de racordare a populației și clienților noncasnici la 
sistemul de distribuție a gazelor naturale. 

Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate aferent investiției menţionate mai sus este necesar 
a fi încheiat un parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unităţile 
Administrativ Teritoriale Comunele Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, Posești, Ariceștii Zeletin și 
Cărbunești. 

Drepturile și obligațiile viitorilor partenerilor vor fi stabilite în cadrul unui acord de 
parteneriat ce va fi supus aprobării Consiliului Județean Prahova. 

Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de hotărâre 
privind încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și 
Unităţile Administrativ Teritoriale Comunele Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, Posești, Ariceștii Zeletin 
și Cărbunești în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția „Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, Posești, Ariceștii 
Zeletin și Cărbunești” 
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 26245/17.12.2020 
 
 

RAPORT 
 

privind încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Comunele Ceraşu, Bătrâni, Starchiojd, 

Poseşti, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru 
investiția „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ceraşu, 

Bătrâni, Starchiojd, Poseşti, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti” 
 
 
În vederea ridicării potențialului economic al județului precum și pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor, protecția mediului înconjurător prin reducerea poluării, 
protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesară înființarea unei rețele de 
distribuție a gazelor naturale care va răspunde cerințelor de racordare a populației și clienților 
noncasnici la sistemul de distribuție a gazelor naturale. 

Prin adresele anexate, reprezentanţii legali ai Unităţilor Administrativ Teritoriale 
Comunele Ceraşu, Bătrâni, Starchiojd, Poseşti, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti şi-au exprimat dorinţa 
încheierii unui parteneriat, în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția 
„Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ceraşu, Bătrâni, Starchiojd, 
Poseşti, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti”. 

Drepturile și obligațiile viitorilor partenerilor vor fi stabilite în cadrul unui acord de 
parteneriat ce va fi supus aprobării Consiliului Județean Prahova. 

De alimentarea cu gaze naturale a zonei va beneficia întreaga populație a comunelor 
Ceraşu, Bătrâni, Starchiojd, Poseşti, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti. 

Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele 
prezentate mai sus, propunem aprobarea demersurilor vizând încheierea unui parteneriat între 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Comunele 
Ceraşu, Bătrâni, Starchiojd, Poseşti, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti în vederea realizării Studiului de 
Fezabilitate pentru investiția „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele 
Ceraşu, Bătrâni, Starchiojd, Poseşti, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti”. 

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre privind 
încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unităţile 
Administrativ Teritoriale Comunele Ceraşu, Bătrâni, Starchiojd, Poseşti, Ariceştii Zeletin, 
Cărbuneşti în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția „Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ceraşu, Bătrâni, Starchiojd, Poseşti, Ariceştii 
Zeletin, Cărbuneşti”. 
 
  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV, 
ANNA MARIA VASILE CORNELIU ADRIAN IONIȚĂ 
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