
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârilor Consiliului Județean nr. 181/2016  

și nr. 47/2016  

 

Având în vedere : 

            -Expunerea de motive a  Președintelui Consiliului Județean Prahova şi 

Raportul nr. 23898/2016 al Direcţiei Generale Tehnice și Patrimoniu, privind  

modificarea art.nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr.181/25.11.2016 

referitoare la modificarea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului Județean 

Prahova  ;  

 - Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 181/2016;  

         - 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 art. nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 181/2016, 

în sensul redistribuirii sumei de 110.000 lei de la obiectivul „Reparații prin 

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

pentru finanţarea obiectivului “Lucrări privind întreținerea periodică a 

drumurilor locale DS 771 și DS 131 prin așternerea de covoare bituminoase, 

comuna Șirna, județul Prahova” ; 

Se  modifică poziția nr.40 Anexa nr.1 din Hotărârea Consiliului Art.2 

Județean nr.47/2016, în sensul redistribuirii sumei de 50.000 lei de la obiectivul 

„Dotări și reparații cămin cultural ”, pentru finanţarea obiectivului  – comuna Cornu

Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de “

iluminat stradal – comuna Cornu” ; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 3   Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Prahova pe anul 

2016, la partea de cheltuieli, după cum urmează: 
- mii lei - 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE 
INDICATOR 

COD 
INDICATOR 

BUGET 
APROBAT 

2016 
 

INFLUENȚE 
+/- 

BUGET 
RECTIFICAT 

2016 

TOTAL CHELTUIELI 49.02 542.925,65 -  542.925,65 

I. 
CULTURĂ, RECREERE ȘI 
RELIGIE 

67.02 26.559,00 - 50,00 26.509,00 

 C.J.P.  7.814,00 - 50,00 7.764,00 

 Titlul II – Bunuri și servicii 20 2.016,00 - 50,00 1.966,00 

 Contribuții ale administrației 
publice locale la realizarea 
unor lucrări și servicii de 
interes publiclocal, în baza 
unor convenții sau contracte 
de asociere 

20.19 2.016,00 - 50,00 1.966,00 

II. 
LOCUINȚE, SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ 

70.02 
 

56.777,87 
 

+ 50,00 56.827,87 

 
Alte servicii în domeniile 
locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale 

70.02.50 51.290,87 + 50,00 51.340,87 

 Titlul II – Bunuri și servicii 20 5.890,10 + 50,00 5.940,10 

 Contribuții ale administrației 
publice locale la realizarea 
unor lucrări și servicii de 
interes publiclocal, în baza 
unor convenții sau contracte 
de asociere 

20.19 5.890,10 + 50,00 5.940,10 

 

 

Art.4 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 

contractele de asociere și actele adiționale. 

          Art.5 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei Toader 

                               

   

                                                                                               

CONTRASEMNEAZĂ: 

                         SECRETAR, 

                          Mihail Pavel 

 

 

 

 

Ploieşti, 17 decembrie 2016 

Nr. 186 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean 

nr.181/25.11.2016 referitoare la 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 solicitări formulate de 

către reprezentul unității dministrativ-teritoriale Șirna, a rezultat necesitatea 

modificarea prevederilor articolului nr. 1 din Hotărârea  Consiliului Județean Prahova 

nr. 181/2016 referitoare la modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean 

Prahova. 

Obiectivul propus reprezintă o prioritate atât  a  administraţiei 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. 23898/16.12.2016  

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind modificarea articolului nr. 1 din Hotărârea 

Consiliului Județean nr.181/25.11.2016 referitoare la modificarea 

prevederilor unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova 

 

Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează realizarea unui  obiectiv de 

interes public prin asocierea judeţului Prahova cu unitatea administrativ-teritorială – 

comuna Șirna prin modificarea prevederilor articolului nr. 1 din Hotărârea 

Consiliului Județean nr.181/25.11.2016 referitoare la modificarea prevederilor unor 

hotărâri ale Consiliului Județean Prahova. 

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.” 

Obiectivul propus reprezintă o prioritate atât a  administraţiei 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 

 


