
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi 

alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2018 în 

vederea realizării unor obiective de interes public  

 

Având în vedere : 

Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, Preşedinte al 

Consiliului Judeţean şi Raportul nr. 29312/18.12.2018  al Direcţiei Tehnice, 

privind  asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea 

unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2018 în vederea realizării unor 

obiective de interes public; 

Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean; 

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 aprobă asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ în 

vederea realizării unor obiective de interes public şi sumele care reprezintă 

contribuţia judeţului Prahova pe anul 2018 la finanţarea acestora, conform 

anexei nr. 1. 

Art.2 Se aprobă alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe 

anul 2018 pentru continuarea lucrărilor în parteneriat cu localităţi din judeţ, 

conform anexei nr. 2. 

Art.3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să 

semneze contractele de asociere și actele adiționale. 

Art.5 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader                                                                                                                                  
                                                                                                                               

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

                 SECRETAR, 

                    Adi-Hermina Bîgiu 

 

Ploieşti, 18 decembrie 2018 

Nr. 197 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi 

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

anul 2018 în vederea realizării unor obiective de interes public  

 

 

În urma analizei efectuate de conducerea judeţului a solicitărilor formulate 

de către reprezentanţii primăriilor localităţilor din judeţul Prahova pentru 

promovarea unor obiective de investiţii noi şi continuarea celor în curs de execuţie,  

a rezultat necesitatea asocierii în vederea cofinanţării investiţiilor şi implicit,  

prevederea în bugetul propriu al judeţului pe anul 2018 a sumelor necesare 

realizării de lucrări pe bază de contracte de asociere. 

Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale 

administraţiilor locale şi au ca scop îmbunătăţirea  infrastructurii rutiere, a 

serviciilor sociale  pentru populaţie şi a creşterii funcţionalităţii instituţiilor de 

învăţământ. 

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.” 

Faţă de cele expuse mai sus şi 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, 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  TEHNICĂ                                                                                                         

Nr.29312 /Dosar IV/G/5                                                                              Ploiesti,18.12.2018   

 

 

R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi 

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

anul 2018 în vederea realizării unor obiective de interes public  
 

 

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. 

Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale 

administraţiilor locale şi au ca scop îmbunătăţirea  infrastructurii rutiere, a 

serviciilor sociale  pentru populaţie şi a creşterii funcţionalităţii instituţiilor de 

învăţământ. 

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, precum şi continuarea unor lucrări în 

parteneriat prin alocarea unor sume de la bugetul judeţului Prahova pe anul 2018. 

Pentru contractele de asociere care se vor încheia cu 19 localităţi în vederea 

realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă suma de 4.619..000 

lei, iar pentru lucrări în continuare pentru care există contract de asociere încheiat 

cu 27 localități, se va aloca suma de 3.203.000 lei. 

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, 

Corneliu-Adrian Ioniță 
 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                                                                          ANEXA Nr.1 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                      La Hotărârea nr.____ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                 Din data de_________ 

 

TABEL 

 

cu localităţile care se asociază cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de 

interes public şi cu sumele care reprezintă contribuţia judeţului Prahova pe anul 2018 la 

finanţarea acestora 

 

 

Nr. 

crt. 

Localitate Obiectiv Sumă  

1. Azuga Lucrări de construcții, proiectare și asistență 

tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul 

Creșterea capacității de înzăpezire zona inferioară 

a pârtiei Sorica  

151.000 

2. Bușteni Modernizare drum DC 132 strada Nestor Ureche – 

Cabana Gura Diham 

1.800.000 

3. Câmpina Reparații capitale Cămin Energetic strada Lt. col. 

Oprescu Adrian, nr. 4, parter și etajul 1 

162.000 

4. Mizil Dotări cu centrale termice la licee, orașul Mizil 80.000 

5. Mizil Dotări cu centrale termice  Spitalul Orășenesc Sf. 

Filofteia, orașul Mizil 

70.000 

6. Sinaia Reparații, reabilitări, modernizări străzi în orașul 

Sinaia 

400.000 

7. Plopeni Lucrări de împrejmuire cu plasă metalică (panouri 

bordurate) – oraș Plopeni 

150.000 

8. Vălenii de 

Munte 

Achiziționarea de aparatură medicală pentru 

Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte 

800.000 

9. Brebu Construire clădire arhivă și birouri, comuna Brebu 110.000 

10. Brebu Amenajare parc existent localitatea Brebu 

Mănăstirei, comuna Brebu 

123.000 

11. Călugăreni Reparații șanț, comuna Călugăreni 23.000 

12. Călugăreni Amenajare sală de sport în incinta școlii 

gimnaziale, comuna Călugăreni 

10.000 

13. Chiojdeanca Aparate  (corpuri) de iluminat stradal cu LED 100.000 

14. Dumbrava Modernizare iluminat public prin achiziția de 

lămpi LED, comuna Dumbrava 

100.000 

15. Fîntînele Studiu de Fezabilitate pentru extindere rețele de 

apă și canalizare, etapa a II-a, comuna Fîntînele 

90.000 

16. Gornet Cricov Modernizare bază sportivă, couma Gornet Cricov 100.000 

17. Gura Vadului Reabilitare drumuri în comuna Gura Vadului 100.000 

18. Păulești Foraj pentru alimentare cu apă în comuna Păulești 100.000 

19. Valea Doftanei Achiziție grup pompare cu țeavă de racordare și 

marteriale auxiliare pentru extindere rețea apă 

potabilă, comuna Valea Doftanei 

150.000 

20. Comarnic Modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele 

Ghioșești, Poiana, Vatra-Sat și Podu-Lung din 

orașul Comarnic 

400.000 

21. Lipănești Modernizare parc joacă 50.000 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                 ANEXA NR.2 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                             La Hotărârea nr.____ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        Din data de_________ 

 

 

TABEL 

 

cu sumele alocate de judeţul Prahova pentru continuarea unor lucrări 

în parteneriat 

 

 

Nr. 

crt. 

Localitate Obiectiv Sumă 

1. Slănic Lucrări de reparații interioare, zugrăveli și 

refacerea acoperișului la Casa de Cultură, 

orașul Slănic 

85.000 

2. Adunați Reparații și  renovare sediu primărie, 

comuna Adunați 
60.000 

3. Apostolache Reparații curente învelitoare țiglă metalică, 

amenajare sediu primărie, comuna 

Apostolache 

35.000 

4. Bălțești Reparații și extindere Sală festivități - sat 

Podenii Vechi - împrejmuire, zid de sprijin, 

alei și parcări, comuna Bălțești 

 

50.000 

5. Berceni SF pentru obiectivul Aducțiune apă 

potabilă în comuna Berceni 
60.000 

6. Bătrâni Distribuție alimentare cu apă și înființare 

rețea de canalizare  și stație de epurare în 

comuna Bătrâni 

 

200.000 

7. Ciorani Construire Sală de sport-branșamente în 

incinta Școlii cu clasele I-IV-sat Cioranii de 

Jos, comuna Ciorani 

200.000 

8. Cocorăștii Mislii Rețea de canalizare menajeră și stație de 

epurare în comuna Cocorăștii Mislii 
160.000 

9. 

 

Colceag Construire Cămin cultural Colceag 150.000 

10. Cosminele Reparații curente la biblioteca comunală 

Cosminele, reparații împrejmuire și dotarea 

sălii de lectură pentru a servi ca sală de 

spectacole, activități culturale, reuniuni, 

ședințe 

65.000 

11. Filipeștii de Tărg Construire parc platou ruine Filipeștii de 

Tîrg, împrejmuire, utilități și organizare de 

șantier+asistență tehnică și dirigențiede 

șantier 

200.000 

12. Florești Execuție rețea canalizare și branșamente în 

sat Cătina, comuna Florești 
350.000 



13. 

 

 

Gherghița Înființare Centru SMURD, comuna 

Gherghița 
300.000 

14. Gorgota Amenajare trotuare, parcări și rigole 

betonate pentru scurgerea apei în comua 

Gorgota 

100.000 

15. Gornet Extindere sediu primărie corp C1 și 

compartimentare pod existent, construire 

alei și utilități, comuna Gornet 

70.000 

16. 

 

Lapoș Reabilitare și extindere Școala cu clasele I-

VIII Lapoș 
97.000 

17. Măgurele Înființare parc agrement comuna Măgurele 100.000 

18. Olari Extindere rețea alimentare cu gaze în 

comuna Olari 
70.000 

19. Posești Asfaltare drum comunal DC 136, comuna 

Posești 
180.000 

20. Sîngeru Reparații covor asfaltic drum comunal 

neclasificat,sat Mireșu Mare, comuna 

Sîngeru 

176.000 

21. Sîngeru Reparații clădire complex Bozianu (sediu 

SPCLEP, serviciul asistență socială, arhiva 

primăriei), comuna Sîngeru 

45.000 

22. Secăria Reparații covoare asfaltice drumuri locale 50.000 

23. Scorțeni Reabilitare vestiare Club sportiv Scorțeni - 

sat Bordenii Mari - etapa a II-a 
32.000 

24. Scorțeni Amenajare spațiu de joacă și dotare cu 

mobilier în satul Scorțeni 
18.000 

25. Surani Consolidare drum sat Surani, punct Helciu 

L=30 m (in zona alunecarilor de teren) 
100.000 

26. Tomșani Amenajare rigole carosabile, dispozitive de 

scurgere a apelor pluviale și lucrări conexe, 

sat Loloiasca, comuna Tomșani 

150.000 

27. Valea Călugărească Reabilitare, modernizare și transformare 

cămin nefamiliști nr.2(S+P+4E) în locuințe 

sociale 

100.000 

28. Bertea Extindere rețea alimentare cu apă în 

comuna Bertea, etapa aII-a, respectiv SF, 

PT și execuție 

89.900 

29. Lipănești Extindere, consolidare și mansardare 

clădire administrativă C2, alei carosabile și 

pietonale, spațiu parcare,utilități în incinta 

primăriei 

50.000 

 

 

 


