
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârilor Consiliului Județean 

Prahova  privind  asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, 

precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 

2017 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.21652/24.10.2017  al Direcţiei Generale 

Tehnice și Patrimoniu, privind  modificarea  prevederilor unor hotărâri ale  

Consiliului Județean Prahova ; 

          - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 137/ 2017  privind  

asocierea cu localități din județ, precum și alocarea unor sume  din bugetul 

judeţului Prahova pe anul 2017 în vederea realizării unor obiective de interes 

public; 

         - 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 poziţiile nr.21, 23, 24, 25, 37, 47, 56, 57, 69, 83, 95, 

122, 134 și 135 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean  Prahova  

nr.137/2017, după cum urmează: 

redistribuirea sumei de 150.000 lei de la obiectivul Executie a)  „

îmbracaminți asfaltice pe DJ 100N Slanic-Teisani km 0+000 - km 2+728” 

pentru finanțarea obiectivului Reparații îmbrăcăminți asfaltice pe DJ 102  „

tronsonul hotar Vărbilău până la trecerea de cale ferată Prăjani (2266 mp), 

str.Gral Praporgescu (1032 mp) și str.Tudor Vladimirescu (1300 mp)” – 

oraș Slănic; 

redistribuirea sumei de 200.000 lei de la obiectivul Lucrări și b)  „

documentații necesare obținerii autorizaților de securitate la incendiu și protecție 

civilă pentru Școala cu 10 săli de clasă Romeo Constantinescu(Liceul Tehnologic 

Agromontan) și Colegiul Național Nicolae Iorga și sumei de 200.000 lei de la ”  

obiectivul Extindere clădire pediatrie – Spital Orășenesc Vălenii de Munte „ ” 

pentru finanțarea  obiectivelor:   

 



 

- Lucrări și documentații necesare obținerii autorizaților de „

securitate la incendiu și protecție civilă pentru Școala cu 10 săli de clasă 

Romeo Constantinescu(Liceul Tehnologic Agromontan) și Colegiul 

Național Nicolae Iorga” suma de 72.000 lei oraș Vălenii de Munte -   – ; 

- Iluminat public pe bulevardul Nicolae Iorga, str.Ștefan cel Mare„ ” - 

suma de 328.000 lei oraș Vălenii de Munte  – ; 

redistribuirea sumei de 150.000 lei de la obiectivul Amenajare sens c)  „

giratoriu în sat Albești Paleologu pentru finanțarea obiectivului Reparații ”  „

gard Școala Albești Muru comuna Albești Paleologu” – ; 

redistribuirea sumei de 400.000 lei de la obiectivul Amenajare podeț d)  „

peste râul Doftana pentru finanțarea obiectivului Modernizare ulița Pădurii”  „ ” 

comuna Bănești– ; 

schimbarea denumirii obiectivului Reabilitare DS 992/1 prin e)  „

betonare”  în  Amenajare drum din beton DS 992/1 inclusiv asigurarea “

sistemului de scurgere a apelor pluviale și sistematizare ” –  comuna

Călugăreni; 

redistribuirea sumei de 125.000 lei de la obiectivul Construire Cămin f)  „

cultural pentru finanțarea obiectivului Gospodărie apă,rețea distribuție apă ”  „

potabilă, rețea canalizare și stație de epurare în comuna Colceag comuna ” – 

Colceag; 

schimbarea denumirii obiectivului Consolidare, restaurare, g)  „

conservare, remodelare ambientală și estetică a obiectivului, iluminat 

arhitectural, amenajare peisagistica, inclusiv trotuar perimetral al obiectivului de 

For public: Monumentul Eroilor din comuna Cornu”  în  Consolidare, “

restaurare, conservare și punere în valoare a Monumentului Eroilor din 

comuna Cornu – faza DALI” –  Cornucomuna ; 

schimbarea denumirii obiectivului Executie și modernizare rețele h)  „

canalizare în comuna Florești”  în  Execuție rețea canalizare și branșamente “

în sat Cătina ” –  Floreșticomuna ; 

i) redistribuirea sumei de 100.000 lei de la obiectivul Construcție teren  „

sport în comuna Lapoș pentru finanțarea obiectivului Reparații prin ”  „

așternere covor asfaltic pe DC 71B comuna Lapoș” – ; 

redistribuirea sumei de 150.000 lei de la obiectivul Refacere punte j)  „

pietonală peste pârâul Bucovel - sat Plopu  – comuna Plopu pentru finanțarea ” 

obiectivului Lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat existente cu  „

corpuri de iluminat cu led, pe drumul județean DJ 102E și drumurile care 

se intersectează cu drumul județean comuna Plopu” – ; 

redistribuirea sumei de 200.000 lei de la obiectivul Modernizare stadion k)  „

în comună pentru finanțarea obiectivului Amenajare trotuare pietonale, ”  „

șanțuri pereate și podețe la accesele în curți în lungul DJ 100M comuna ” – 

Șoimari; 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

l) redistribuirea sumei de 50.000 lei de la obiectivul „Desființare cămin 

cultural (corp C3) și construire centru cultural P+M, alei carosabile și pietonale, 

spațiu de parcare, utilități, branșamente și organizare de șantier” și sumei de 

50.000 lei de la obiectivul „Construire conductă gaze naturale medie presiune de 

legatură între SRM Valea Călugărească-SRM Magula” pentru finanțarea 

obiectivului „Reparații curente și dotări clădire C2 Grădinița Magula” – 

comuna Tomșani. 
Art.2  Se  împuternicește  Președintele  Consiliului  Județean  Prahova  să 

semneze contractele de asociere și actele adiționale. 

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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârilor Consiliului Județean 

Prahova  privind  asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, 

precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 

2017 în vederea realizării unor obiective de interes public  
 

 

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 solicitărilor formulate 

de către reprezentanţii primăriilor localităţilor  din judeţul Prahova, a rezultat 

necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.137/2017, în   

sensul  schimbării denumirii unor obiective, precum și redistribuirea  unor sume 

alocate din bugetul judeţului Prahova pe anul 2017, în vederea finanțării altor 

lucrări de interes public pe bază de contracte de asociere. 

Având în vedere capacitatea financiară redusă a localităţilor pentru 

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

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.137/2017, s-a aprobat asocierea 

judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul 

judeţului Prahova pe anul 2017 în vederea realizării unor obiective de interes 

public. 

Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale 

administraţiilor locale. 

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 AL CONSILIULUI JUDEȚEAN, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU                                                                                                         

Nr.21652 /Dosar IV/G/5                                                                              Ploiesti, 24.10.2017  

                                                              

             

R A P O R T 

pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârilor Consiliului Județean 

Prahova  privind  asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, 

precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 

2017 în vederea realizării unor obiective de interes public  

 

 

Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează atât schimbarea denumirii   

unor obiective cât și redistribuirea  unor sume alocate prin Hotărârea Consiliului  

Judeţean Prahova nr. 137/2017  pentru finanțarea  unor  noi obiective de interes 

public prin asocierea judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale ale 

căror autorităţi au solicitat acest lucru.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.137/2017, s-a aprobat 

asocierea judeţului Prahova cu unitățile administrativ-teritoriale din județ, precum  

şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2017 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 o prioritate pentru administraţia judeţului şi a 

administraţiilor  locale. 

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 GENERAL, 

Adrian-Corneliu Ioniță 

 

 

 

 


