
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
 privind aprobarea de principiu a participării Jude ului Prahova ț

la Festivalul România Broadway edi ia a XVI-a, ț
Statele Unite ale Americii, New York, în luna mai 2015

Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de doamnele consilier judeţean  Ludmila Sfîrloagă iș
Georgiana  Diana  Niculescu  i,  de  domnii  consilieri  judeţeni:  Toma Pinţoiu,  Dumitruș
Daniel Neagoe, Radu Cezar Liviu Ionescu, Dănuţ Marcel Cornea, Rareş Dan Enescu,
precum şi Raportul nr. 22315/09.12.2014 al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene, prin
care  se  propune aprobarea  de  principiu  a  participarii  Județului  Prahova la  Festivalul
România Broadway edi ia a XVI-a, Statele Unite ale Americii, New York, în luna maiț
2015;

- În temeiul prevederilor 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  aprobă,  de  principiu,  participarea  Jude ului  Prahova  la  Festivalulț
România Broadway edi ia a XVI-a, Statele Unite ale Americii, New York, în luna maiț
2015.

Art.2 În vederea participării Jude ului Prahova la evenimentul menţionat la art.1,ț
urmează a se stabili suma ce se va aloca din bugetul Judeţului Prahova pe anul 2015.

Art.3 Serviciul  Gestiune  Documente  şi  Managementul  Calităţii  va  aduce  la
cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 15 dec 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea de principiu a participării Jude ului Prahova ț

la Festivalul România Broadway edi ia a XVI-a, ț
Statele Unite ale Americii, New York, în luna mai 2015

Având în vedere:
- invita ia  transmisă  Consiliului  Jude ean  Prahova  de  către  Consulatulț ț

General al României la New York, Camera de Comer   Româno-Americanăț
din New York (RACC), împreună cu MIC&Associates, de a participa la
Festivalul România Broadway, edi ia a XVI-a, care va avea loc în luna maiț
2015;

- jude ul Prahova va fi partener, invitat de onoare i exclusiv;ț ș

- este cel mai mare eveniment românesc din afara grani elor ării care atrageț ț
anual un numar de peste 25.000 de vizitatori din întreaga lume alături de
lideri  ai  comunită ii,  arti ti,  politicieni,  diploma i  i  mai  mul i  oficialiț ș ț ș ț
americani; 

- judeţul Prahova a acumulat deja experienţă în organizarea unor acţiuni şi
evenimente  de  promovare  a  potenţialului  şi  imaginii  judeţului  pe  plan
extern:  Strasbourg  2002,  Villefranche-de-Rourque  2003,  Liege-Belgia
2010, Roma-Italia 2011, Republica Moldova 2013 etc.

Prin participarea la acest eveniment avem în vedere:
- stabilirea  şi  dezvoltarea  relaţiilor  de  colaborare  în  vederea  promovării

valorilor culturale ale ării i mai presus de toate, realizările acesteiaț ș ; 
- promovarea  turismului,  produselor  i  serviciilor  reprezentative  iș ș

me te ugăre ti din jude ul Prahovaș ș ș ț ;
- promovarea potenţialului economic şi a mediului de afaceri;
- promovarea relaţiilor  de colaborare cu autorităţi  publice reprezentative

din Statele Unite ale Americii în vederea  promovării valorilor culturale
ale ăriiț . 

Propunem  Consiliului  Judeţean  Prahova  spre  aprobare   prezentul  proiect  de
hotărâre.

Consilieri judeţeni,
Ludmila Sfîrloagă ________________________
Georgiana Diana Niculescu ________________________
Toma Pinţoiu ________________________
Dumitru Daniel Neagoe ________________________  
Radu Cezar Liviu Ionescu ________________________ 
Dănuţ Marcel Cornea ________________________  
Rareş Dan Enescu ________________________



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ABSORBŢIE FONDURI EUROPENE
NR. 22315/09.12.2014

RAPORT 
privind aprobarea de principiu a participării Jude ului Prahova ț

la Festivalul România Broadway edi ia a XVI-a, ț
Statele Unite ale Americii, New York, în luna mai 2015

Proiectul  de  hotărâre  supus  aprobării  de  principiu  are  în  vedere  participarea
Jude ului  Prahova la  Festivalul  România Broadway edi ia  a  XVI-a,  Statele  Unite  aleț ț
Americii,  New York,  în  luna  mai  2015,  în  calitate  de  partener,  invitat  de  onoare  iș
exclusiv.

Scopul  organizării  acestui  eveniment  este  acela  de  promovare  a  domeniilor
reprezentative pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului prin:

- promovarea potenţialului economic şi a mediului de afaceri;
- promovarea  relaţiilor  de  colaborare  cu  autorităţi  publice  reprezentative  din

Statele Unite ale Americii în vederea promovării valorilor culturale ale ăriiț ; 
- promovarea/dezvoltarea legăturilor specifice instituţiilor de cultură.

Având  în  vedere  faptul  că  judeţul  Prahova  a  mai  organizat  şi  participat  la
evenimente de asemenea anvergură cu impact pozitiv în ceea ce priveşte  dezvoltarea
relaţiilor de cooperare pe plan extern, apreciem că organizarea acestui eveniment va
contribui la încurajarea, crearea şi dezvoltarea cooperării la toate nivelurile, adică între
colectivităţile locale şi alte structuri instituţionale, între organismele economice precum
şi între asociaţiile interesate, care doresc să dezvolte acţiuni în domeniile lor.
Estimarea costurilor pentru participarea la acest eveniment se va face ulterior stabilirii
detaliilor  organizatorice  iar  sumele  necesare  vor  fi  prevazute  în  bugetul  judeţului
Prahova  pe  anul  2015,  reprezentând  materiale  de  promovare  a  oportunităţilor  şi  a
imaginii judeţului, costurile aferente deplasarii şi altele.

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.



DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae
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