
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cofinanţării obiectivului 
 

„REABILITARE DJ 102I – VALEA DOFTANEI; Km 35+100 – Km 37+620” 
 
 

Având în vedere: 
 

Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Prahova, precum şi Raportul nr. 21931/27.10.2017 al Direcţiei Generale Tehnică și Patrimoniu, 

privind cofinanţarea de la bugetul local a obiectivului „REABILITARE DJ 102I – VALEA 

DOFTANEI, Km 35+100 – Km 37+620”; 

Văzând: 
 

- Prevederile art. 91, alin.(1) lit. (d) și alin.(5) pct. 12 ale Legii nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile  art.  8,  alin  (1)  ale  OUG  nr.  28/2013,  pentru  aprobarea  pentru  aprobarea 
 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 

- Prevederile art. 8, alin (1), art. 10 alin. (5) și ale art. 11, lit.(c) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  Prevederile  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 asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru cheltuielile 

(obținere și amenajare teren;studiu de fezabilitate; studii teren;expertiză tehnică; asistență tehnică; 

taxe pentru avize/acorduri/autorizații; cheltuieli conexe organizării de șantier) care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul   „REABILITARE DJ 102I – VALEA 

DOFTANEI, Km 35+100 – Km 37+620”; 

Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
 

hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
 

SECRETAR, 

HERMINA ADI BÎGIU 

 
Ploieşti, 30 oct 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE, 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul 

  „REABILITARE DJ 102I – VALEA DOFTANEI; Km 35+100 – Km 37+620” 

 

   

 Consiliul Judeţean Prahova a depus la Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene solicitarea pentru finanţarea prin PNDL 2017 - 2020 a obiectivului 

de investiţii „Reabilitare DJ 102 I – Valea Doftanei, km 35+100 – km 37+620”, solicitare 

aprobată prin OMDRAPFE nr. 3617/12.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 

sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul 

Prahova, în perioada 2017-2020.  

 Avînd în vedere adresa nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Direcţia Generală de Dezvoltare Regională şi 

Infrastructură, referitoare la demersurile necesare în vederea încheierii contractelor de finanțare 

multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul PNDL 2017-2020, este 

necesar ca depunerea documentaţiilor tehnico-economice întocmite în conformitate cu H.G. nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

să fie însoţite de hotărârea consiliului judeţean de aprobare a cofinanţării de la bugetul local în 

completarea sumei alocată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a 2017-2020, 

aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Pentru promovarea la finanţare a proiectului mai sus amintit, este necesară aprobarea 

cofinanţării de la bugetul local. 

 

Propun Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL PRAHOVA   

CONSILIUL JUDEŢEAN   

Direcţia Generală Tehnică şi 

Patrimoniu 

  

   

Nr. 21931/27.10.2017   

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind cofinanţarea obiectivului 

„REABILITARE DJ 102I – VALEA DOFTANEI; Km 35+100 – Km 37+620” 

 

Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere promovarea proiectului „REABILITARE 

DJ 102I – VALEA DOFTANEI; Km 35+100 – Km 37+620”, propus pentru finanţare în cadrul 

PNDL 2017 – 2020. 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă 

naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Prin OMDRAPFE nr. 3617/12.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 

sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul 

Prahova, în perioada 2017-2020 a fost aprobat şi obiectivul de investiţii mai sus menţionat. 

 

În conformitate cu precizările programului în ceea ce priveşte finanţarea (adresa nr. 

89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene, Direcţia Generală de Dezvoltare Regională şi Infrastructură, referitoare la demersurile 

necesare în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care 

beneficiază de finanțare în cadrul PNDL 2017-2020), Consiliul judeţean trebuie să aprobe prin 

hotărâre cofinanţarea de la bugetul local, în completarea sumei alocată prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală, etapa a II-a 2017-2020, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Faţă de cele prezentate,  avizăm favorabil prezentul proiect de hotarare. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Corneliu Adrian Ioniţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.C.M./L.A 

2 ex. 
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