
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 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.23939/22.11.2017   al Direcţiei Generale 

Tehnice  și  Patrimoniu,  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; 

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  2017  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 și actele adiționale. 

Art.3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 
Adi-Hermina Bîgiu 

 
 
 
 
 

Ploieşti, 24 noiembrie 2017 
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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 2017 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 2017 a sumelor necesare realizării de lucrări pe bază de contracte 

de asociere. 

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.” 

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. 

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 GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU                                                                                                         

Nr.23939 /Dosar IV/G/5                                                                               Ploiesti,22.11.2017   

 

 

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 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. 

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 prin alocarea unor sume de la 

bugetul judeţului Prahova pe anul 2017. 

 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. 

Pentru contractele de asociere care se vor încheia cu 9 (nouă) localităţi în 

vederea realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă suma de 

1.431.000 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 GENERAL, 

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 2017 la 

finanţarea acestora 

 

 

Nr. 

crt. 

Localitate Obiectiv Sumă  

1. Breaza Documentații și lucrări necesare pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendii pentru Școala 

Gimnazială Constantin Brâncoveanu și Grădinița 

cu program normal Albinuța – Cartier Gura Beliei 

40.000 

2. Sinaia Documentații și lucrări necesare pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendii pentru 

Grădinița George Enescu,Grădinița Floare de Colț 

și Centrul de zi pentru copii Sinaia 

40.000 

3. Apostolache Proiectare și execuție lucrări pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendiu la Grădinița 

Apostolache 

26.000 

4. Blejoi Amenajare  drum de legatura intre DJ 156 – DN 1, 

Cartier Parc, comuna Blejoi – etapa II 

1.000.000 

5. Gornet Cricov Documentații și lucrări necesare pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendii pentru 

unitățile școlare de pe raza comunei 

60.000 

6. Gornet Cricov Documentații și lucrări necesare pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendii pentru sediul 

Primăriei Gornet Cricov 

20.000 

7. Plopu Documentații și lucrări necesare pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendii pentru 

unitățile școlare de pe raza comunei 

35.000 

8. Secăria Modernizare și RK sediu primărie și cămin 

cultural 

50.000 

9. Teișani Documentații și lucrări necesare pentru obținerea 

autorizației de securitate la incendii pentru 

unitățile școlare de pe raza comunei 

60.000 

10. Tîrgșoru Vechi Construire Sală de sport, teren minifotbal, anexe, 

împrejmuire 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


