
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. 29510/19.12.2018  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, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să 

semneze contractele de asociere. 

 

Art.3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader                                                                                                                                  
                                                                                                                               

 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

                 SECRETAR, 

                    Adi-Hermina Bîgiu 

 

 

Ploieşti, 19 decembrie 2018 

Nr. 198 



 

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, 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.29510 /Dosar IV/G/5                                                                              Ploiesti,19.12.2018   

 

 

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, prin alocarea unor sume de la bugetul 

judeţului Prahova pe anul 2018. 

 

 

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  

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. Florești Modernizare rețea apă în satul Cătina, județul 

Prahova 

350.000 

2. Jugureni Captare izvor alimentare cu apă în localitatea 

Jugureni, județul Prahova 

90.000 

3. Plopu Achiziționarea unei centrale termice necesare 

încălzirii spațiilor din Căminul Cultural Plopu 

30.000 

4. Rîfov Servicii de instalare echipament video în instituții, 

comuna Rîfov 

114.000 

5. Gura Vadului Modernizarea și eficientizarea iluminatului public 

în comuna Vadului 

100.000 

6. Berceni Reparații teren sport din curtea școlii din satul 

Moara Nouă, comuna Berceni 

140.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


