
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Filipeștii de Pădure  în 

vederea realizării investiţiei 

„Trotuare, șanțuri Pilescu Bucur – margini DJ 720 – comuna Filipeștii de Pădure” 

 

 Având în vedere : 

 Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportul  

nr.18545/25.09.2017 al Direcţiei Generale Tehnice și Patrimoniu prin care se propune 

asocierea judeţului Prahova  cu comuna Filipeștii de Pădure  în vederea realizării 

investiţiei „Trotuare, șanțuri Pilescu Bucur – margini DJ 720 – comuna Filipeștii 

de Pădure”; 

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.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 comuna Filipeștii de Pădure în 

vederea realizării investiţiei „Trotuare, șanțuri Pilescu Bucur – margini DJ 720 – 

comuna Filipeștii de Pădure” cu acces pe tronsonul de drum din DJ 720  aflat pe raza 

localității. 

  Art.2 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru semnarea 

contractului de asociere. 

  Art.3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

      PREŞEDINTE, 

     Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ : 

                   SECRETAR, 

                                                                                                         Hermina-Adi Bîgiu 
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PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna  

Filipeștii de Pădure  în vederea realizării investiţiei 

„Trotuare, șanțuri Pilescu Bucur – margini DJ 720 – comuna Filipeștii de Pădure” 

 

 

 

 Programele de investiţii ale judeţului Prahova şi ale localităţilor din judeţ au ca 

prioritate  și lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, din care fac parte atât 

amenajarea părţii carosabile, cât şi lucrări conexe. 

 Obiectivul supus aprobării în acest proiect de hotărâre vizează un tronson din 

drumul judeţean DJ 720 aflat pe teritoriul comunei Filipeștii de Pădure și asigură atât 

fluidizarea traficului auto cât şi cel pietonal.  

Circulaţia autovehiculelor pe acest tronson de drum a crescut în intensitate şi tonaj 

pe osie  în ultimii ani şi, potrivit programului de dezvoltare a localităţilor judeţului 

Prahova, urmează să se aducă îmbunătățiri pentru o mai bună desfășurare a circulației 

rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort.   

Acest tronson de drum prezintă  degradări, cu pericol de producere a accidentelor, 

prafului, uzurii premature a autovehiculelor şi consumului sporit de carburanţi ce poate 

duce la producerea unor accidente tehnice sau alte evenimente nedorite. 

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie a autovehiculelor și pietonilor pe 

acest tronson de drum aflat pe teritoriul comunei Filipeștii de Pădure, se impune 

executarea unor lucrări de întreţinere curentă şi de modernizare a drumurilor. 

În vederea realizarii investiţiei prezentate, judeţul Prahova va aproba accesul la  

tronsonul de drum din DJ 720 aflat pe teritoriul comunei Filipeștii de Pădure, pe 

perioada derulării lucrărilor la obiectivul „Trotuare, șanțuri Pilescu Bucur – margini 

DJ 720 – comuna Filipeștii de Pădure”, lucrările fiind finanţate din bugetul propriu al 

comunei Filipeștii de Pădure. 

 Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei Toader 
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R A P O R T  

 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna  

Filipeștii de Pădure  în vederea realizării investiţiei 

„Trotuare, șanțuri Pilescu Bucur – margini DJ 720 – comuna Filipeștii de Pădure” 

 

 Investiţia  care face obiectul proiectului de hotărâre este de interes public şi 

vizează domeniul infrastructurii rutiere, asigurându-se  fluidizarea traficului auto şi 

pietonal . 

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean hotărăşte în 

condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea finanţării şi realizării în comun a 

unor proiecte de interes judeţean. 

Comuna Filipeștii de Pădure  este străbătută și de drumul judeţean DJ 720. 

Circulaţia autovehiculelor pe acest tronson de drum a crescut în intensitate şi tonaj pe 

osie  în ultimii ani şi, potrivit programului de dezvoltare a localităţilor judeţului Prahova 

urmează să se aducă îmbunătățiri pentru o mai bună desfășurare a circulației rutiere și 

pietonale în condiții de siguranță și confort.   

Acest tronson de drum prezintă degradări, cu pericol de producere a accidentelor, 

prafului, uzurii premature a autovehiculelor şi consumului sporit de carburanţi ce poate 

duce la producerea unor accidente tehnice sau alte evenimente nedorite. 

Execuţia lucrării prezentate va fi finanţată din bugetul propriu al comunei 

Filipeștii de Pădure, conform adresei nr.14189/14.09.2017 înregistrată la Consiliul 

Județean Prahova sub nr.18545/14.09.2017, iar judeţul Prahova va aproba accesul la 

tronsonul de drum din DJ 720 aflat pe teritoriul localității pe perioada derulării 

lucrărilor. 

În raport cu cele prezentate, 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. 

 

 

  DIRECTOR GENERAL, 

Corneliu-Adrian Ioniţă 


