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.26131/15.12.2017 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 nr. 1.
Art.2 Se aprobă alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe
anul 2017 pentru continuarea lucrărilor în parteneriat cu localităţi din judeţ,
conform anexei nr. 2.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să
semneze contractele de asociere și actele adiționale.
Art.4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Adi-Hermina Bîgiu

Ploieşti, 18 decembrie 2017
Nr. 221

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
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 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.26131 /Dosar IV/G/5

Ploiesti,15.12.2017

RAPORT
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 19(nouăsprezece)
localităţi în vederea realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă
suma de 2.248.000 lei, iar pentru lucrări în continuare pentru care există contracte
de asociere încheiate cu 30(treizeci) localităti, se va aloca suma de 3.765.000 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
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ANEXA Nr.1
La Hotărârea nr. 221
Din data de 18.12.2017

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. Localitate
crt.
1. Azuga
2. Azuga

Obiectiv
Actualizare documentație tehnică pentru Amenajare
pârtie Sorica-zona superioară,inclusiv legătura cu stația
superioară la telegondolă-stațiunea Azuga
Studiu fezabilitate pentru Creșterea capacității de
înzăpezire pe zona inferioară a pârtiei Sorica-stațiunea
Azuga

3. Aluniș
4. Bucov

Reparații curente sediu Primăria comunei Aluniș

5. Ceptura

Foraj pentru alimentare cu apă a satului Ceptura
de Sus
Extindere rețea de energie electrică în zona
Cariera-Cerașu
Refacere dig apărare de mal DC 9- punct Șoarece
pe pârâul Mislea
Construire cămin cultural
Extindere sistem de alimentare cu apă în comună
Reparații acoperiș și fațadă Școala Generală
înv.Nicolae Dinu-filiala Zănoaga
Construire acoperiș,renovare fațade existente și
amplasare accese noi – Cămin Cultural sat
Dumbrăvești
Modernizare drum de interes local în comuna
Florești,prin betonare
Reparație traseu canalizare,plombe și covor asfaltic
DC 20 sat Schiulești
Reparații covor asfaltic pe drumul principal în
satul Lăpoșel
Lucrări de igienizări la școli și grădinițe
Modernizare iluminat public stradal
Studiu fezabilitate și studiu geotehnic pentru
Modernizare străzi comuna Poiana Câmpina și
reactualizare studiu de fezabilitate pentru
Modernizare străzi-zona Gării
Construire Cămin Cultural-sat Valea Plopului
Elaborare PT și DDE la școli și grădinițe
Dotare cu centrală termică la Școala Boerdeni
Achiziție și montaj centrală termică la sediul
primăriei
Lucrări de reparații pod în punctul Drăghici-sat
Tisa
Lucrări de reparații miniteren sport-sat Mireș
Modernizare drumuri locale

6. Cerașu
7. Cocorăștii
Mislii
8. Colceag
9. Colceag
10. Dumbrava
11. Dumbrăvești
12. Florești
13. Izvoarele
14. Lapoș
15. Olari
16. Păulești
17. Poiana
Câmpina

18.
19.
20
21.

Posești
Rîfov
Scorțeni
Sîngeru

22. Sîngeru
23. Sîngeru
24. Șotrile
TOTAL

Amenajare tramă stradală strada I.C.Brătianu,sat
Chițorani

Sumă
45.000
65.000
30.000
150.000
100.000
50.000
150.000
100.000
100.000
137.000
144.000

150.000
100.000
150.000
150.000
150.000
70.000

100.000
83.000
50.000
40.000
70.000
130.000
84.000
2.248.000
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ANEXA NR.2
La Hotărârea nr.221
Din data de 18.12.2017

TABEL
cu sumele alocate de judeţul Prahova pentru continuarea unor lucrări
în parteneriat

Nr.
Localitate
crt.
1. Azuga
2. Băicoi
3. Băicoi
4. Băicoi
5. Bușteni
6. Comarnic
7. Mizil
8. Plopeni
9. Plopeni
10. Albești Paleologu
11. Apostolache
12. Apostolache

Obiectiv- Continuarea lucrării

Sumă

Achiziționare ascensor persoane – 4 stații din
cadrul Spitalului de ortopedie și traumatologie
Azuga

30.000

Amenajare teren de sport cu covor sintetic
Școala Dâmbu și amenajare loc de joacă la
Școala Dâmbu
Amenajare teren de sport cu covor sintetic
Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino
Lucrări de reparații pe strada Postăvarul

50.000

Reparații covor asfaltic și borduri str. Aluniș
Amenajări exterioare Centru SMURD, clinică
medicală și spații de cazare
Lucrări de reparații pe strada Tohani
Lucrări
de
împrejmuire
cu
plasă
metalică(panouri bordurate)
Lucrări de reparații străzi trotuare

Reparare acoperiș Școala Vadu Părului
Execuție și dirigenție de șantier pentru lucrarea
Asfaltare drum comunal DC 50 sat Udrești
Modernizare sistem iluminat public(lămpi led)
137 bucăți cu echipamente conexe și montaj

50.000
150.000
73.000
100.000
167.000
100.000
100.000
70.000
100.000
40.000

13. Ariceștii Zeletin

Modernizare drumuri locale - asfaltare în
comuna Ariceștii Zeletin

100.000

14. Bălțești
15. Bătrâni

Sală festivități sat Podenii Vechi
Distribuție alimentare cu apa și înființare rețea
de canalizare și stație de epurare în comuna
Bătrâni
Reparații teren de sport din curtea școlilor din
satele Berceni și Corlătești

100.000
200.000

Reabilitare și modernizare (betonare,
asfaltare) drumuri locale – comuna
Chiojdeanca
Iluminat public – eficientizare energetic
prin modernizarea sistemului de iluminat
stradal
Înființare rețea de canalizare menajeră și
stație de epurare
Punte pietonală accidental carosabilă
Stoicari
Execuție
Monumentul
Eroilor,
sat
Brătășanca

100.000

16. Berceni
17. Chiojdeanca

18. Cornu
19. Cocorăștii Mislii
20. Drajna
21. Filipeștii de Tîrg

150.000

194.000

50.000
50.000
86.000

22. Florești
23. Gornet
24. Gornet Cricov
25. Izvoarele

26. Măgureni
27. Plopu

28. Sălciile
29. Scorțeni
30. Starchiojd
31. Surani
32. Surani

33. Șirna
34. Șotrile
35. Tîrgșoru Vechi
TOTAL

Execuție rețea canalizare și branșamente în
sat Cătina
Amenajare trotuare etapa II și șanțuri la DJ
231 în lungime de 0,92 km
Asfaltare și modernizare drumuri de interes
local -etapa 2
Asfaltare străzi în comuna Izvoarele: sat
Malu Vânât – ulița Cojanilor, sat
Homorâciu - uliță Colțu Mic, sat Schiulești
– Uliță
Amenajare intersecție giratorie DJ 145 cu
DC 115A
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
Reabilitare și modernizare dispensar
Reabilitare vestiare Club sportiv Scorțeni sat Bordenii Mari
Construire Centru multifucțional
Consolidare drum sat Surani, punct Helciu - L
30 m(în zona alunecărilor de teren)

Modernizare
drumuri
de
interes
local(DS1620-Davidescu Marin, DS5208 Casa Parohială, DS2435 - Florin Păduraru,
DS3290 - Dobrica)
Reabilitare drumuri de interes local comuna Șirna
Modernizare DC 142 sat Seciuri
Construire Sală de sport, teren minifotbal,
anexe, împrejmuire

90.000
130.000
150.000
140.000

100.000
100.000

100.000
50.000
150.000
150.000
30.000

100.000
100.000
165.000
3.765.000

