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Raportul de activitate anual pe care vi-l supunem atenţiei este prezentarea tehnică, în 

detaliu, a activitaţii Consililui Judeţean Prahova în anul 2017. El oferă o imagine clară a ceea ce 

s-a concretizat din ceea ce ne-am propus. 

În 2017, an în care instituția consiliului judeţean a împlinit 25 de ani de existență, am 

reuşit finalizarea unor proiecte importante. Acest lucru a fost posibil datorită aparatului de 

specialitate profesionist cu care am lucrat eficient în echipă. 

Vreau să precizez că proiectele noastre s-au bucurat de votul de încredere şi de 

susţinerea permanentă a consilierilor judeţeni. 

În anul 2017 au fost adoptate 224 de proiecte ale căror hotărâri pot fi găsite şi consultate 

pe site-ul oficial al instituţiei: http://www.cjph.ro/. 

198 dintre acestea sunt proiecte iniţiate de mine. În cadrul acestor proiecte, menite să 

asigure o dezvoltare armonioasă a judeţului, cele privind sănătatea şi infrastructura rutieră au 

constituit şi vor constitui în mandatul meu o prioritate.  

Sunt proiecte cărora le-am acordat o atenţie deosebită, implicându-mă activ în derularea 

lor şi urmărind ca ele să fie duse la bun sfârşit. 

În 2017 au început lucrările de modernizare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploiești, 

spital aflat în administrarea Consiliului Judeţean Prahova. S-au finalizat lucrările pentru secţiile 

de Cardiologie şi Boli Interne. Consiliul Judeţean Prahova a alocat fonduri pentru reparaţii 

capitale la Secţia Nord a Spitalului Judeţean, iar până la sfârşitul anului 2018 acestea vor fi 

finalizate şi puse la dispoziția pacienților, la standarde europene. 

Personal, consider că lucrările sunt de o foarte bună calitate şi sunt convins că ne aflăm 

într-o etapă importantă în ceea ce priveşte îmbunătăţirea serviciilor medicale ale Spitalului 

Judeţean. 

http://www.cjph.ro/
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De asemenea, au fost începute procedurile de atragere de fonduri europene pentru 

extinderea, reabilitarea, modernizarea şi recompartimentarea Unităţii de Primiri Urgenţe a 

Spitalului Judeţean Ploieşti. 

În cadrul proiectelor de infrastructură rutieră s-au reabilitat, din fonduri proprii, aproximativ 

100 km de drumuri județene, s-a consolidat DJ 219 Predeal – Sărari, s-a dat în folosință sensul 

giratoriu de la Blejoi și s-au modernizat drumuri județene neasfaltate.  

 De asemenea, am reuşit să obţinem finanţare din fonduri guvernamentale prin programul 

PNDL 2 (Program Naţional de Dezvoltare Locală) pentru proiecte  cu o valoare de aproximativ 

9.000.000 de euro, şi anume: 

1. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740-km 9+000, județul 

Prahova – proiect finalizat. 

2. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet-Păcureți, de la km 8+310, 

județul Prahova – proiect finalizat. 

3. Pasajul denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada Buda. 

4. Reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100-km 37+620.  

Un alt proiect important al Consiliului Judeţean, realizat cu fonduri europene, este 

"Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova", care se finalizează anul 

acesta prin construcţia Stației de Tratare Mecano-Biologică a Deşeurilor Biodegradabile, 

obiectiv cu o valoare de aproximativ 12 milioane de Euro. Aceasta va reduce cantitatea de 

deşeuri la depozitare, poluarea solului şi a emisiilor neplăcute din atmosferă, însemnând un pas 

important în îmbunătăţirea calităţii mediului. Pe plan cultural prahovenii s-au bucurat și anul 

acesta de o ediție de înaltă ținută a Festivalului internațional de poezie Nichita Stănescu, de 

„Festivalul Prahova iubeşte Basarabia”, precum și de cursurile de vară ale Universității Nicolae 

Iorga de la Vălenii de Munte.  

A avut loc a XII-a  ediție a EUROPRAHOVA și a X-a ediție a festivalului Carpato-

Dunărean, manifestări de promovare a județului, a culturii și tradițiilor populare în străinătate. 

De asemenea, am continuat cu succes proiectele cu Republica Moldova menite să 

promoveze unitatea identitatii naționale, valorile tradiționale și spiritualitatea românească. 

Sunt bucuros să amintesc că Muzeul Petrolului a fost transferat în patrimoniul județului 

Prahova. Aceasta înseamnă că după 14 ani de apartenenţă la compania privată Petrom – OMV 

el devine propietate de stat şi îmbogăţeşte patrimoniul judeţean cu obiecte considerate de 

tezaur. 

În contextul împlinirii a 160 de ani de la înființarea primei rafinării de petrol din lume în 

Prahova, Consiliul Județean Prahova a fost gazdă și partener oficial al Forumului Internațional 

de Energie, manifestare de excepție organizată de Institutul Aspen. 

În ceea ce privește educaţia, am continuat să susţinem concursuri școlare și competiţii în 

învăţamântul preuniversitar, ne-am implicat activ în parteneriatul pe care Consiliul Judeţean 

Prahova l-a încheiat cu Universitatea Petrol – Gaze Ploiești, instituţie eminentă, care anul 
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acesta a sărbătorit 50 de ani de existență. Școlile Speciale din judeţ și nevoile lor au continuat 

să fie în atenţia mea. Incepând cu 2018 vom acorda recompense elevilor olimpici, încurajând 

astfel excelenţa în învăţamânt. 

În acest an s-a deschis, și cu aportul Consilului Județean Prahova, la Vălenii de Munte, 

cei „5 elefănței”- cea mai modernă grădiniță cu creșă din Județ. Aceasta oferă servicii 

educaționale la standarde europene. 

În 2017 ne-am implicat în susținerea unor evenimente sportive importante cum ar fi: 

Campionatul Naţional de Gimnastică Ploieşti, Cupa de ciclism „Road Grand Tour 2017” și a  

„Campionatelor Naționale de Ciclism”. 

         Considerând că județul Prahova are un potențial turistic excepțional i-am acordat 

întotdeauna o atenție aparte pe care în 2017 am concretizat-o, la nivel național, prin semnarea 

protocolului între Ministerul Turismului și Consiliul Județean Prahova. În calitatea noastră de 

membri fondatori şi vicepreşedinţi ai Asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea turismului 

Prahova am susținut Târgul de Turism Prahovean – „Expo Vacanța” și evenimentul dedicat 

sporturilor de iarnă „Criteriul Primei Zăpezi”, 

 Pentru a veni în sprijinul Unităţilor Administrativ Teritoriale şi anul acesta am continuat 

încheierea de parteneriate între Consiliul Județean și primării, alocând bani din bugetul județului 

Prahova pentru obiective de interes local, precum: modernizări de școli și grădinițe, modernizări 

de drumuri locale, construire de rețea de apă potabilă și înființare de rețea de canalizare, 

construire de dispensare, amenajări de locuri de joacă, construcții de săli de sport, și alte 

priorități stabilite împreună. 

S-a concretizat astfel colaborarea foarte bună cu toţi primarii din judeţ, dorinţa de a lucra 

împreună pentru a găsi întotdeauna soluţiile cele mai bune.   

Împreună cu colegii din cadrul Direcţiei pentru Proiecte cu Finanţare Externă,  am depus 

7 solicitări pentru proiecte cu finanţare europeană, proiecte foarte importante pentru dezvoltarea 

judeţului nostru, dintre care două se află deja în implementare, şi anume: 

1. Fazare proiect ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”  - 

64.442.740 lei            

2. „Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local” - 681.270 lei,  

iar alte 5 se află în evaluare:          

1. “Reabilitare termică și creșterea eficienței enegetice a Spitalului de Obstetricã și 

Ginecologie Ploiești”  - 7.035.215 lei 

2. “Extindere, reabilitare, moderizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a 

Spitalului de Urgență Ploiești, județul Prahova” - 18.566.621 lei  
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3. “Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipestii de Târg, judeţul 

Prahova” - 6.910.826 lei       

4. “Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Oraşul Breaza, judeţul Prahova” -  

5.796.588 lei        

5. Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova - DJ 720 (Km. 15+500 – Km. 

30+000)”Buzău (PH)” - "66.416.852 lei. 

Sunt convins că prin finalizarea proiectelor propuse vom putea să ne bucurăm împreună 

de o calitate superioară a vieţii într-un judeţ cu o dezvoltare susţinută. 

 

Sinteza activității aparatului de specialitate, 
 desfășurată în anul 2017,  

 structurată pe departamentele de specialitate ale Consiliului județean Prahova 
 
 

Activitatea Consiliului Județean Prahova se desfășoară în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Prahova și Regulamentelor de organizare și funcționare 
internă, precum și în conformitate cu alte norme legale incidente înfăptuirii actului administrativ 
public, având drept scop final realizarea de servicii publice de calitate destinate satisfacerii 
interesului cetățenesc. 

Aparatul de specialitate al Consiliul județean Prahova, conform organigramei aprobată 
prin HCJ nr. 3 din 31 ianuarie 2017, modificată prin HCJ nr. 57/26.04.2017,  se constituie în 
următoarea structură: 

 

 

I. SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  activitate Mărimea  

1 

1. 

Fundamentare pentru elaborarea de acte admnistrative pentru 

aparatul de specialitate  și pentru instituțiile din subordine.  

(rapoarte și referate  pentru hotărâri de consiliu  și respectiv pentru  

dispoziții ale președintelui  cu privire la structura organizatorică a 

aparatului de specialitate al C.J.PH și a subordonatelor, stabilire de 

drepturi salariale și modificări ale raporturilor de muncă și sau 

serviciu, ROI si ROF  ) 

≈ 40 hotărâri de consiliu  

județean 

 

≈ 200 dispoziții ale 

președintelui, 

 

 

2. 
Întocmirea lunară a statului de funcții nominal pentru aparatul de 

specialitate  

12 state de funcții nominale  
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3 

 

3. 

Completarea și actualizarea permanentă a dosarelor profesionale și 

personale (cereri de concedii de odihnă, declarații de avere, de 

interese, adeverințe, dosare de pensionare, note de lichidare, 

REVISAL, portal A.N.F.P.), corespondență cu A.N.I. pentru 

(funcționari publici și personal contractual )   

pentru un număr mediu  

scriptic plătit  de 208 

salariați  

4. 

Informații despre fluctuație de personal (raportul dintre nr. total de 

angajați plecați voluntar sau involuntar din instituție în anul 2016 și 

nr. mediu scriptic al personalului) – nivel de comparație: nu mai 

mare de 0,20) 

28/208=0,13 

-fluctuație la nivelul funcțiilor de conducere (raport dintre angajații 

pe funcții de conducere plecați din instituție în cursul anului 2016 și 

numărul total de funcții publice de conducere din instituție) 

2/33=0,06 

Numărul de funcții de conducere exercitate temporar 7 

5. Venitul mediu (inclusiv diferitele sporuri) 4.896 lei / lună 

6. 

Gestionarea și monitorizarea declarațiilor de avere, de interese 

personale  și de incompatibilități pentru consilierii județeni  (inclusiv 

președintele si vicepreședinții CJPH) 

pentru 37 de consilieri 

județeni  

7. 

 

Numărul de concursuri organizate 36 (32 la sediul CJPH și 4 

la sediul ANFP) 

Organizarea concursului de promovare în funcție publică de 

conducere 

pentru 4 funcții 

Organizarea concursului de promovare în grad profesional 

semestrial (funcționari publici și personal contractual)  

pentru 8 salariați  

Organizare concurs de recrutare în funcție  publică de execuție    pentru 28 funcții  

Organizare concurs de recrutare în funcție de natură contractuală (de 

execuție și de conducere) 

pentru 7 funcții 

8. 
Elaborarea Planului de perfectionare a cunoștintelor profesionale și 

realizarea de ore de training pentru angajații  instituției  

În medie de 12,98 ore / 

angajat 

9. 

Organizarea  evaluării anuale pentru salariatii instituției   Pentru un număr mediu 

scriptic plătit  de 208 

salariați   

10. Corespondență cu instituțiile și autoritățile publice din județ, petiții  ≈ 60 scrisori  

 

 

 

 

II. BIROUL  AUDIT 

 

Biroul Audit Intern și-a desfășurat activitatea în baza planului anual de audit public intern aprobat 

de ordonatorul principal de credite.   

Conform  planului anual de audit public intern aprobat,  în cursul anului 2017    s-au  desfășurat 20  

misiuni  de audit  public intern  și  1 misiune de audit  ad-hoc în cadrul aparatului de specialitate și în 

unitățile subordonate Consiliului Județean Prahova, astfel:  

7 misiuni de audit în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova; 

1 misiune de audit în cadrul Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Prahova; 

1 misiune de audit în cadrul Direcției Județene de Pază Prahova; 

3 misiuni de audit în cadrul unitătilor de învătământ special; 

5 misiuni de audit în cadrul unităților sanitare; 

1 misiune de audit în cadrul unităților de cultură; 

2 misiuni de audit în cadrul societăților comerciale; 

1 misiune de audit în cadrul Serviciului Public Salvamont Sinaia.  
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Obiectivele urmărite în cadrul misiunilor de audit public intern desfășurate au fost:  

-  angajamentele bugetare și legale; 

-  plățile efectuate în cadrul angajamentelor bugetare și legale; 

-  contabilitatea și fiabilitatea acesteia, achizițiile publice; 

-  sistemul de salarizare; 

 - sistemul privind tehnologia informației, controlul intern/managerial, sistemul de luare a 

deciziilor. 

 

 

Constatările și recomandările efectuate: 

- respectarea etapelor execuției bugetare a cheltuielilor cu întocmirea corespunzătoare a 

documentelor de angajare a cheltuielilor și ordonanțare la plată; 

-  existența documentelor justificative; 

-  acordarea drepturilor salariale; 

-  respectarea clauzelor contractuale în contractele încheiate cu terți; 

-  efectuarea recepțiilor pentru servicii și lucrări de întreținere; 

- instruirea membrilor comisiilor de recepție în baza procedurilor operaționale; 

-  păstrarea ordonată și cronologică a documentelor în evidența contabilă; 

- completarea registrelor obligatorii de contabilitate conform formularelor stabilite; 

-   întocmirea corectă a listelor de inventariere cu ocazia inventarierii  generale a patrimoniului; 

- completarea declarațiilor de către gestionari la începutul și sfârșitul inventarierii generale a 

patrimoniului; 

-  utilizarea sistemului electronic al achizițiilor publice în procentul stabilit prin actele normative; 

-  urmărirea încasării la termen a veniturilor și calcularea de penalități pentru neîncasarea la termen 

a veniturilor; 

-  elaborarea sau actualizarea procedurilor operaționale pentru activitățile procedurabile; 

- actualizarea fișelor de post conform activităților desfășurate ca urmare a actualizării 

regulamentului de organizare și funcționare; 

- actualizarea listelor de verificare utilizate pentru verificarea operațiunilor efectuate de către 

controlul financiar preventiv propriu. 

Auditorii au întocmit rapoarte de audit intern la finalizarea fiecărei misiuni de audit public intern. 

Pentru remedierea iregularităților constatate s-au întocmit fișe de identificare și analiză a problemelor, fișe 

de constatare și raportare a iregularităților și s-au formulat recomandări.  

Constatările și recomandările au fost aduse la cunoștința conducătorilor instituțiilor în care s-au 

efectuat misiuni de audit public intern.  

Recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit public intern au fost însușite de conducătorii 

unităților auditate care au transmis calendare de implementare a recomandărilor în care s-au stabilit 

persoane responsabile și termene de implementare. Unitățile auditate au transmis note de informare cu 

privire la stadiul de implementare al recomandărilor în baza cărora auditorii au completat fișa de urmărire 

a recomandărilor întocmită pentru fiecare raport de audit public intern. 

Pentru fiecare misiune de audit public intern auditorii au întocmit dosarul misiunii de audit format 

din raportul de audit public intern și anexele, dosarul documentelor de lucru, documentele  privind 

corespondența cu unitatea auditată. 

Contribuția auditului intern la îmbunătățirea activităților structurilor auditate s-a materializat în 

recomandările formulate de auditori cuprinse în rapoartele de audit și implementate de către unitățile 

auditate. 

În cadrul celor 21 misiuni de audit public intern realizate, auditorii au formulat  117 recomandări, 

din care au fost implementate în cursul anului 2017 conform termenelor stabilite 81 recomandări, restul de 

36 recomandări au termene de implementare în cursul anului 2016 conform calendarelor de implementare 

transmise de către unități. 
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III. COMPARTIMENT SĂNĂTATE, 

CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, MASS-MEDIA, 

SPORT-TINERET, ONG-URI 

   

 III.1 Sănătate 
Vizarea propunerilor privind statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în 

normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform legislaţiei în vigoare; 

Vizarea propunerilor de Regulament de Organizare şi Funcţionare ale unităţilor sanitare 

subordonate, conform legislaţiei în vigoare; 

Centralizarea indicatorilor de performanţă ai managementului de la cele 2 unităţi sanitare cu paturi 

Spitalul Județean de Urgență și Spitalul Obstetrică Ginecologie (lunar, trimestrial, semestrial şi anual); 

S-a răspuns la un număr de 3 petiţii referitoare la activitatea medicală. 

S-a purtat corespondență cu Ministerul Sănătății, Casa Națională de Sănătate, spitalele, și 

autoritățile publice locale care au în administrare unități sanitare cu paturi –  (20 de scrisori). 

Participarea la manifestări ştiinţifice şi profesionale, întâlniri, conferinţe, seminarii specifice, 

precum și la o sesiune de instruire adresată funcționarilor din autoritățile publice locale care au în 

administrare unități sanitare; 

Participarea în calitate de observator în comisia mixtă pentru stabilirea numărului de paturi 

contractabile la nivelul judetului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea 

pachetelor de servicii, cu modificările și completările ulterioare, Contractul-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 

2016-2017 şi Ordinul comun MS/CNAS nr. 771/3378/2016 privind aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a comisiilor mixte, cu modificările și completările ulterioare; 

Participarea în comisiile pentru evaluarea activității managerului Spitalului Judeţean de Urgență 

Ploieşti; 

Participarea în comisiile de concurs organizate de spitale pentru ocuparea unor posturi vacante de 

medici specialiști și de asistente medicale. 

Participarea în comisia specială pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de 

asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze 

în Prahova.  

 

 

 III.2 Cultură/Mass-Media 

14 ianuarie 2017 

O delegație a județului Prahova condusă de doamna vicepreședinte a Consiliului Județean Prahova, 

Ludmila Sfîrloagă, s-a deplasat în Republica Moldova - Raionul Hîncești, pentru a participa la ceremonia 

de inaugurare a sălii de ședințe „Constantin Stere" a Consiliului Raional Hîncești.  

 

16 ianuarie 2017 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi managerul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova au 

participat  la semnarea protocolului prin care compania OMV Petrom va transfera Muzeul Petrolului în 

patrimoniul Judeţului Prahova şi în administrarea Muzeului Judeţean de Stiinţele Naturii.  

  

24 ianuarie 2017 

Preşedintele și vicepreședinții Consiliului Județean Prahova au participat la manifestările prilejuite de 

împlinirea a 158 de ani de la Unirea Principatelor  Române.  

 

27 ianuarie 2017 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila  Sfîrloagă,  a participat la dezvelirea bustului 

marelui savant român Anghel Saligny, amplasat în Ploiești, la sediul central al Conpet  S.A.  
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16 februarie 2017 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a participat la  Forumul de  Afaceri 

România – Moldova,  eveniment ce s-a desfăşurat la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova. 

 

17 februarie 2017 

 În prezența președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader și a Ministrului Sănătății, 

Florian Dorel Bodog, a avut loc inaugurarea compartimentului de Balneofizioterapie și Recuperare 

Medicală din cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte.  

 

18 februarie 2017 
Viceprim-Ministrul și Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, Sevil Shhaideh, împreună cu secretarii de stat ai M.D.R.A.P.F.E., Sirma Caraman și Adrian 

Ionuț Gâdea, au avut o întâlnire de lucru la Sala Europa a Consiliului județean cu reprezentanții 

administațiilor județene și locale, privind derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). 

 

 

2 martie 2017 

A fost lansată candidatura pentru ,,Ploieşti – Capitala Naţională a Tineretului - 2018”.  Pentru Ploieşti s-a 

propus ca motto: ,,Oraşul schimbării, al responsabilizării”.  

 

2 martie 2017 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă a participat la  Forumul ONG – 

Prahova, ediţia a IX-a,  eveniment ce s-a desfăşurat la sediul administraţiei judeţene şi a avut ca temă 

,,ONG-urile: între comunitate şi autorităţi publice.  

 

3 martie 2017  
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă  şi   Excelenţa Sa, Todor  Ivanov 

Churov - Ambasadorul Republicii Bulgaria în România au participat la ceremonia anuală de depuneri de 

coroane la Monumentul Vânătorilor din Municipiul Ploieşti, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a 

Bulgariei.  

 

10 martie 2017 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a participat la deschiderea celei de a X-

a ediţie aniversară a Târgului de Turism ExpoVacanţa, eveniment găzduit de Ploieşti Shopping City.   

 

17 martie 2017 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader şi vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă 

au participat, în localitatea prahoveană Rîfov, la dezvelirea bustului marelui voievod român, Mihai 

Viteazul. 

 

24 martie 2017 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă,  a participat, în localitatea prahoveană 

Măgureni, la dezvelirea bustului inventatorului, Justin Virgilius Capră - cel care a conceput în 1956 

primul aparat individual de zbor cunoscut sub denumirea de ,,rucsacul zburator”.  

 

 

26 martie 2017 
O delegație a Consiliului Judeţean Prahova, condusă de preşedintele Bogdan Andrei Toader, a participat la 

ceremonia festivă de inaugurare a Monumentului ,,Eroilor Neamului'', din localitatea Călărași, Raionul 

Călărași, Republica Moldova.  

27 martie 2017 
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În continuarea activităţilor începute de delegaţia Consiliului Judeţean Prahova în Republica Moldova, cu 

prilejul aniversării a 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, în Parcul Memorial Constantin Stere 

au avut loc o serie de manifestări culturale dedicate promovării identităţii naţionale, valorilor tradiţionale 

şi spiritualităţii româneşti. Consiliul Judeţean Prahova a fost reprezentat la aceste evenimente de 

administratorul public al Judeţului Prahova, Fabioara Ionescu. 

 

27 martie 2017 
La împlinirea a 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, în localitatea Ulmu, Raionul Ialoveni, a 

avut loc inaugurarea unui bust al poetului național Mihai Eminescu, amplasat în curtea Gimnaziului Mihai 

Eminescu din Ulmu. Delegația din Prahova a participat la invitația primarului din localitatea Nisporeni la 

un spectacol dedicat împlinirii a 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. 

 

31 martie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader si vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă 

au participat la Ceremonia de decernare a premiilor în cadrul  Festivalului Internaţional de Poezie ,,Nichita 

Stănescu”, ce s-a desfăşurat la Ploieşti în perioada 28-31 martie 2017. Preşedintele Bogdan Andrei Toader 

a înmânat din partea Consiliului Judeţean Prahova marele premiu pentru poezie Nichita Stănescu, 

domnului Mircea Ionescu Quintus, precum şi premiul  pentru promovarea culturii române în străinătate, 

domnului Iosif Herlo, preşedintele fundaţiei Alexandru Ioan Cuza din Heidelberg, Germania. În 

continuarea ceremoniei de decernare au mai fost acordate premii pentru opera Omnia, domnului Adam 

Puslojic şi premiul special Nichita Stănescu, doamnei Aurelia Potlog – scriitoare din  Basarabia.      

                       

04 aprilie 2017 
Președintele Consiliului Județean Prahova a primit vizita E.S. Dl. Tran Thanh Cong, ambasadorul 

Republicii Socialiste Vietnam în România.  

 

21 aprilie 2017 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila  Sfîrloagă,  a participat la dezvelirea 

monumentului ce îi reprezintă pe fraţii Mehedinţeanu, la sediul Universităţii Petrol Gaze.   

 

27-29 aprilie 2017 
În organizarea Consiliului Judeţean Prahova, a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, a 

Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, a Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru şi a Organizaţiei 

pentru Promovarea Exportului şi Investițiilor din Republica Moldova la Ploieşti s-a  desfăşurat un amplu 

eveniment de promovare a relaţiilor de colaborare România-Republica Moldova sub titulatura 

“FABRICAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA”.  

 

 

28 aprilie 2017 

Președintele Consiliului Județean Prahova a participat la cea de-a treia ediție a evenimentului Invest în 

Romania, organizat în cadrul Centrului de afaceri Lumina Verde din Ploiești. Evenimentul a fost organizat 

de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat 

cu Departamentul pentru Promovarea Investițiilor Străine din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comerț și Antreprenoriat și cu sprijinul Consiliului Județean Prahova. Manifestarea a avut scop 

identificarea oportunităților de investiții la nivel regional și stimularea atragerii acestora, în vederea 

dezvoltării mediului de afaceri la nivel național și stabilirii de parteneriate transnaționale. 

 

9 mai 2017 
La Ploieşti a fost marcată o zi cu triplă semnificație: Ziua Europei, Ziua Independenţei de Stat a României 

(9 mai 1877) şi Ziua Victoriei Aliaţilor în cel de-al Doilea Război Mondial.  
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15 mai 2017 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila  Sfîrloagă,  a participat la Ziua Dreptului 

Internaţional Umanitar, eveniment desfășurat în  Ploieşti. Potrivit legii, aceasta este stabilită pentru 14 

mai. La data de 14 mai 1954, România a devenit parte la Convenţiile umanitare de la Geneva. 

 

17 mai 2017 
Administratorul public al Judeţului Prahova, doamna Fabioara Ionescu, a avut o întrevedere cu Excelenţa 

Sa, Andrei Grinkevich, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România.  

 

 

25 mai 2017 
Administratorul  public al Judeţului Prahova a participat la manifestările prilejuite de comemorarea  Zilei  

Eroilor, dar şi de sărbătoarea creştină a Înălţării Domnului.  

 

25-28 mai 2017 
O delegaţie a Consiliului Judeţean Prahova, condusă de vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă, a efectuat o 

vizită oficială în Republica Moldova. Reprezentanţii Judeţului Prahova au participat în data de 25 mai 

2017, la mai multe evenimente festive prilejuite de sărbătorirea Zilei Eroilor, celebrată în fiecare an de 

Ziua Înălțării Domnului. Delegația Consiliului judetean Prahova s-a  mai deplasat în localitatea Cimișlia–

Raion Cimișlia, unde a avut loc ceremonia festivă de inaugurare a unui monument închinat Eroilor 

Neamului. Un alt moment important al delegației a fost premierea de către vicepreședintele Ludmila 

Sfîrloagă a elevilor de la Liceul Academic de Arte Plastice Grigore Vieru din Chișinău, câștigători  în 

cadrul concursului de pictură organizat la Ploiești în data de 15 mai, cu ocazia Zilei Dreptului 

Internaţional Umanitar, editia a IV- a. 

 

27 mai 2017 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a participat la manifestările prilejuite 

de Zilele oraşului Nisporeni - Raion Nisporeni.  

 

28 mai 2017, 

În contextul sărbătorii Zilei Românilor de Pretutindeni, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, 

Ludmila Sfîrloagă, a participat în localitatea Alexandru-Ioan Cuza - Raionul Cahul, la dezvelirea unui bust 

al domnitorului român al cărui nume îl poartă localitatea. Invitaţia la acest eveniment a fost făcută de către 

Nicolae Calaidjoglu, primarul localităţii Alexandru-Ioan Cuza.  

 

19 iunie 2017 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai 

Asociaţiei Pensionarilor Prahova şi ai Organizaţiilor de Femei - Zona Sud din cadrul Federaţiei Naţionale 

a Pensionarilor din România.  

 

23 iunie 2017 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader, a participat la conferinţa  intitulată 

,,Soluţii legislative şi instituţionale pentru administraţia publică locală”, eveniment organizat cu ocazia 

Zilei Administraţiei  Publice de către Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio – Administrative din 

cadrul UPG Ploieşti în  cooperare cu Consiliul Judeţean Prahova.  

 

 

26 iunie 2017 
Administratorul public al Judeţului Prahova, doamna Fabioara Ionescu, a participat la evenimentele 

prilejuite de sărbătorirea Zilei Drapelului Naţional.  
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24 - 25 iunie 2017 
În localitatea Heidelberg – Germania, a avut loc cea de-a XII-a ediție a manifestării Europrahova 2017, 

eveniment de promovare a județului Prahova în străinătate, organizat de Consiliul Judetean Prahova.  

 

20 iulie 2017 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi viceguvernatorul Provinciei Heilongjiang, Hu Yafeng au 

semnat la Ploieşti ,,Memorandumul de Înţelegere privind consolidarea relaţiilor de înfrăţire dintre 

Judeţul Prahova şi Provincia Heilongjiang din Republica Populară Chineză”.   

 

13 august 2017  

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Prahova, Ludmila Sfîrloagă, au participat la deschiderea oficială a Cursurilor de Vară ale Universităţii 

Populare ,,Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte, eveniment aflat la cea de a 64-a ediţie.  

 

 

1-3 septembrie 2017 

Consiliul Județean Prahova şi Centrul Județean de Cultură Prahova au organizat la Ploieşti a III- a ediţie a 

Festivalului Folcloric „Prahova Iubește Basarabia”.  

 

01 septembrie 2017 

Președintele Consiliului Județean Prahova i-a primit la Centrul de Afaceri "Lumina Verde" pe şefii 

misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ai României din străinătate. Evenimentul s-a înscris pe 

agenda de lucru a Ministerului Afacerilor Externe care a organizat, în perioada 29 august - 1 septembrie 

2017, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR), cu tema „O lume în schimbare: Mizele politicii 

externe a României”. La eveniment au mai participat viceprim-ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu, 

ministrul mediului, Theodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, Ludmila Sfîrloagă, vicepreședintele 

Consiliului Județean Prahova, Vasile Pătrașcu vicepreședintele Consiliului Județean Prahova și Mădălina 

Lupea, prefectul Județului Prahova.  

 

27 septembrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader şi vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă, 

au participat la evenimentul Aspen Energy Summit, organizat de Institutul Aspen România în parteneriat 

cu Consiliul Judeţean Prahova. Summitul energetic a avut ca temă aniversară "160 de ani de la înfiinţarea 

în Ploieşti a primei rafinării moderne din lume".  

 

22 septembrie 2017 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader şi vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă au primit 

vizita oficială a unei delegaţii din Republica Libaneză.  

 

14 septembrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean a participat alături de vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă, la aniversarea 

a 60 de ani de la fondarea Muzeului Petrolului, singurul cu acest profil din România.  

 

13 septembrie 2017 

Preşedintele Consiliului Judeţean a participat, în comuna Băneşti, la comemorarea a 104 ani de la moartea 

pionierului aviaţiei române şi mondiale - Aurel Vlaicu.  

 

2 octombrie 2017 

Președintele Consiliului Județean a participat în Aula Universității Petrol–Gaze din Ploieşti, la 

manifestările prilejuite de deschiderea noului an universitar 2017 – 2018. 
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9 octombrie 2017 
Reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Prahova alături de reprezentanţii altor instituţii ale administraţiei 

publice locale şi ai comuniăţii evreieşti din Ploieşti au participat la Ziua Naţională de Comemorare a 

Holocaustului.  

 

13 octombrie 2017 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a participat la deschiderea oficială a 

Târgului Meşteşugurilor Tradiţionale. Evenimentul aflat la prima ediţie a fost organizat de Centrul 

Judeţean de Cultură Prahova cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova şi s-a desfăşurat în perioada 13-15 

octombrie 2017, pe esplanada Palatului Culturii. 

 

16 octombrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean a participat la evenimentul START- Up NATION Summit – Autumn 

Edition 2017, organizat în amfiteatrul Petrom al Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti. 

 

19 octombrie 2017 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a participat la "Prezentarea Raportului privind starea 

învăţământului la nivelul judeţului Prahova, în anul şcolar 2016-2017". 

 

25 octombrie 2017 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Vasile Pătraşcu, a participat la ceremonialul militar 

prilejuit de sărbătorirea Zilei Armatei Române. Evenimentul a avut loc la monumentul domnitorului Mihai 

Viteazul din Municipiul Ploieşti. 

 

26 octombrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader, a participat alături de vicepreşedintele 

Ludmila Sfîrloagă la manifestarea prilejuită de aniversarea a 50 de ani de învăţământ superior de excelenţă 

în Ploieşti (1967 – 2017), desfășurată în Aula Universităţii Petrol – Gaze Ploieşti. 

 

2 noiembrie 2017 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a primit vizita oficială a unei delegaţii 

din Republica Croaţia.  

 

04 noiembrie 2017 
Președintele Consiliului Județean i-a primit la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova pe participanții 

la cea de-a XVII-a Conferință Europeană a Miniștrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului, organizată 

sub egida Consiliului Europei (CEMAT). 

 

6 noiembrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader şi vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă au 

efectuat o vizită de lucru la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti pentru a analiza stadiul lucrărilor la 

secţia de cardiologie situată la etajul 5 al clădirii.   

 

11 noiembrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă au participat, alături de 

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, la evenimentul de informare şi promovare a 

consumului de carne şi produse din carne de oaie desfăşurat pe platoul din faţa Palatului Culturii din 

Ploieşti. Evenimentul face parte din Campania Naţională intitulată ,,Alege oaia”, lansată la INDAGRA 

2017 şi este coordonat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Autoritatea Sanitar 

Veterniară si pentru Siguranţa Alimentelor şi asociaţii din sectorul de creştere a ovinelor.   
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17 noiembrie 2017 

Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a participat, în localitatea Leova – 

Raionul Leova (Republica Moldova), la Forumul președinților și Adunarea Generală a Asociaţiei 

,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”. Adunarea Generală a întrunit membrii euroregiunii - reprezentanţi ai 

unităţilor administrative ale Republicii Moldova şi a două Consilii Judeţene din România (Iași și 

Prahova).  

 

18 noiembrie 2017 

Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a făcut o vizită de lucru în Raionul 

Hîncești, unde a verificat stadiul lucrărilor la obiectivul ,,Construcția unității de primiri urgențe a 

Spitalului Raional din orașul Hîncești”. Vicepreședintele Ludmila Sfîrloagă a fost însoțită pe parcursul 

vizitei de președintele Raionului Hîncești, Ghenadie Buza și de vicepreședintele raionului, Vera Pătrașcu 

Tănase. Proiectul de construcție a unității de primiri urgențe în valoare totală de 35.200 euro a fost finanțat 

de către Consiliul Județean Prahova cu suma de 32.000 euro, iar restul de către Consiliul Raional Hîncești. 

 

27 noiembrie 2017 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă a participat în localitatea prahoveană 

Lipăneşti la ceremonia de dezvelire a bustului Regelui Ferdinand I – ,,Întregitorul”, sub sceptrul căruia s-a 

realizat Marea Unire. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul Programului Naţional ,,România 100”, 

înscriindu-se în seria de manifestări dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. 

 

1 Decembrie 2017 

Preşedintele Consiliului Judeţean a participat la ceremonialul militar organizat de Ziua Naţională a 

României- pe esplanada din fața statuii lui Mihai Viteazul din parcul cu același nume. 
 

Consiliul Judeţean Prahova şi Centrul Judeţean de Cultură Prahova au organizat cu prilejul Zilei Naţionale 

a României un spectacol folcloric extraordinar la Sala „Europa" din cadrul Palatului Administrativ. Cu 

acest prilej au urcat pe scenă unii dintre cei mai reprezentativi interpreţi de muzică populară din judeţul 

Prahova.  

 

7 decembrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean a participat alături de Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop 

la deschiderea oficială a Grădiniţei cu Program Prelungit - ,,Cei 5 elefănţei” din Vălenii de Munte. 

Obiectivul de investiţie se ridică la valoarea totală de 2.200.000 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean 

Prahova este de 150.000 lei, construcţia fiind amplasată pe o suprafaţă de aproximativ 1000 metri pătraţi. 

 

13 decembrie 2017 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a participat la evenimentul 

comemorativ intitulat ,,Recviem Nichita Stănescu”, împlinindu-se 34 de ani de la moartea poetului 

prahovean.  

 

 

18 decembrie 2017 
La Sala Europa a avut loc şedinţa aniversară a Consiliului Judeţean Prahova, eveniment ce a marcat 25 de 

ani de la reînfiinţarea instituţiei.  

 

20 decembrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader şi vicepreşedinţii, Ludmila Sfîrloagă şi 

Vasile Pătraşcu au primit vizita mai multor cete de colindători, în cadrul Festivalului Datinilor de Crăciun 

și Anul Nou, aflat la cea de-a doua ediție.  
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22 decembrie 2017 
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader şi vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă 

au participat la ceremoniile ce au avut loc în Municipiul Ploieşti, cu ocazia Zilei Victoriei Revoluţiei 

Române şi a Libertăţii. Ca un omagiu adus eroilor prahoveni, căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989, au 

fost depuse coroane de flori, atât la Monumentul din faţa Palatului Administrativ, cât şi la Catedrala 

,,Inălţarea Domnului – Monumentul eroilor Revoluţiei”, dar şi la Cimitirul Viişoara, Cimitirul Eternitatea 

şi Cimitirul Bolovani. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader şi vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă au 

efectuat o vizită de lucru la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, pentru a trece în revistă lucrările de 

modernizare la secţia de interne, situată la etajul 4 al clădirii. Astfel, secţia de medicină internă, 

modernizată a fost redeschisă conform calendarului stabilit, iar programul de îmbunătăţire a infrastructurii 

spitaliceşti la SJU Ploieşti va continua şi cu alte secţii. 

 Acordarea sprijinului financiar de la bugetul Județului Prahova - 700.000 lei -, pentru 

Unitățile  de Cult din județul Prahova, aparținând cultelor religioase din România, etapa I (august) și II 

(septembrie):  

Etapa I 

1. Mănăstirea Suzana  

2. Parohia Belciug, com. Drăgănești  

3. Parohia Cocorăştii Gring, Cocorăștii Colț  

4. Parohia Sf. Nicolae Vechi, Ploiești  

5. Parohia Matița, Păcureți  

6. Parohia Buna Vestire, Ploiești  

7. Parohia Romano – Catolică, Ploiești  

8. Parohia Bughile, Gura Vitioarei  

9. Parohia Valea Stâlpului, Teișani  

10. Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena 

 

Etapa II 

1. Parohia Sf. Vasile,  Ploiești  

2. Parohia Acoperământul Maicii Domnului, Ploiești   

3. Parohia Nașterea Domnului și Sfântul Apostol Andrei  Ploiești  

4. Biserica Creștină Baptistă “Elim”,  Ploiești    

5. Parohia “Sfântul Nicolae”– Râfov   

6. Parohia Sfântul Gheorghe Nou - Ploiești   

7. Parohia “Sf. Ierarh Calinic de la Cernica și pogorârea Sfântului Duh” - Corlătești  

8. Parohia Sf. Ierarh Nicolae și Muc.  Eustație Plachida - Corlătești   

9. Parohia Plopeni  Sat – Com. Dumbrăvești    

10. Parohia Mărășeasca - comuna Vadu Săpat  

11. Parohia Maica Precista - Ploiești  

12. Parohia Plopeni Oraș – Sf Nicolae   

13. Parohia Talea – Sf. Nicolae  

14. Parohia Gornet – Cuv. Parascheva   

15. Parohia Mireș, Filiala Butuci – Sf. Împ.Constantin și Elena  

16. Parohia Sf. Voievozi - Câmpina   

17. Parohia Sfinții Trei Ierarhi - Ploiești  

18. Parohia Biserica Galbenă - Urlați  

19. Parohia Dâmbu, Berceni - Sf. Alexie și Sf. Mina   

20. Parohia Brebu – Schimbarea la față – com. Brebu  



 15 

21. Parohia Călinești – Adormirea Maicii Domnului – com. Florești   

22. Parohia Făgetul – Izvorul Tămădurii, com Gura Vitioarei   

23. Parohia Ploieștiori – Sf. Mare Mucenic Dimitrie, com Blejoi   

24. Parohia  Perșunari – Sf. Arhangheli Mihail și Gavril,  Com Gura Vadului  

25. Parohia Bătrâni – Sf. Nicolae, com Bătrâni    

26. Parohia Bucov – Sf. Treime și Adormirea Maicii Domnului   

 

 

III.2 Învățământ 

august - octombrie 2017 - Colaborarea cu Școlile Speciale / Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională/ Comisia de Orientare Școlară și Profesională (CSOP ), în vederea sprijinirii și 

clarificărilor situațiilor administrative  impuse  în desfășurarea activităților instructiv  educaționale  spre o 

derulare optimă a procesului de învățământ  la acest nivel. 

Procedee administrative necesare pentru facilitarea derulării procesului instructiv - educațional la 

nivelul Școlilor Gimnaziale Speciale Breaza, Filipeștii de Tîrg, Plopeni, Vălenii de Munte, Școala 

Gimnazială Specială Nr. 1 Ploiești și Școala Gimnazială Specială nr. 2 Ploiești, Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională, respectiv Comisiei de Orientare Școlare și Profesionale.   

 Sprijin în vederea organizării evenimentelor legate de instituțiile de învățământ 

prahovene: 

- întâlniri cu reprezentanții unităților de învățământ, după  caz, pentru o cât mai  bună colaborare 

și coordonarea a  activităților  acestui segment, precum și pentru depășirea problemelor semnalate, 

generatoare de intrare în dificultate;  

- clarificarea și orientarea spre soluționare a problematicii microbuzelor școlare pentru facilitarea 

derulării în condiții optime a procesului de învățământ; 

- august - Semnarea, promovarea și susținerea demersurilor  Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență “Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, respectiv semnarea „Planului comun de intervenție 

pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar”.  Se urmărește 

îmbunătățirea cooperării inter-instituționale la nivel local și optimizarea climatului de siguranță în mediul 

școlar.  

- iunie – Participarea la festivitatea de premiere a Școlilor participante la cea de a IX-a ediție a 

proiectului concurs de educație ecologică GÂNDEȘTE VERDE, GÂNDEȘTE CURAT!  

 Sprijin financiar ONG-urilor care au primit finanțare nerambursabilă  din fondurile  

bugetului  Consiliului Județean Prahova alocate pentru activități nonprofit de interes județean.  

 

ONG - câștigătoare  / proiecte depuse în sesiunea 2017 

- Asociația Platforma Unionistă Acțiunea  2012 – proiect “Cunoaște-ți țara”.                                       

- ABS România – proiect “Educație prin istorie“. 

- Asociația “Organizația Umanitară  CONCORDIA” – proiect “Tineri pregătiți ca cetățeni activi 

și responsabili în comunitate”.  

- Asociația “Uniunea Social Democrată a Romilor din România” – proiect “Dreptul de a fi 

sănătos”.  

- Asociația Sportivă “Întoarce-te la Sport” – proiect “Armonie și Sănătate prin Mișcare”.  

- Asociația “Ecvestre Hipohouse” – proiect “Karpatia Horse Show 2017”.  

- Asociația Ares`El – proiect “Tineri cu atitudini civice”.  

- Asociația  Enkidu – proiect  “Cinematour  Kids Prahova  2017”. 
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- Asociația Club Sportiv Columbofil “LEVIN HAUSE” – proiect “Columbofilia Unește 

Europa”. 

 

23 iunie 2017 – participarea la ședința de  lucru – Consorțiul  Regional  Sud Muntenia  
Tematică: 

- Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional pentru educaţie şi formare 

profesională. 

- Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) 2016 – 2025 - Regiunea de dezvoltare 

Sud – Muntenia. 

- Învățământul  DUAL. 

 

III.4  Tineret şi sport  

-  2 martie 2017 -  Forumul ONG Prahova  cu tema  - ,,ONG-urile între comunitate  şi autorităţi 

publice” 

-  15 martie 2017 - Conferinţele pe teme de religie/cultură şi spiritualitate românească  în rândul 

tinerilor prahoveni organizate cu sprijinul A.S.C.O.R Ploieşti  (Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi) 

-  20 martie 2017 ,,Picnic poetic haikunoi" - Eveniment desfăşurat de Ambasada Franţei în 

România cu ocazia lunii francofoniei; 

-  9 aprilie  2017 – Cupa de ciclism ,,Road Grand Tour 2017” – eveniment sportiv organizat pe 

circuitul turistic ,,Drumul Vinului” din Judeţul Prahova;  evenimentul s-a adresat oricărui ciclist 

profesionist, dar şi amatorilor care dispuneau de experienţă şi antrenament corespunzător promovându-se 

mişcarea şi sportul pentru toţi. 

-  8 - 14 mai 2017 -  Săptămâna Europeană a Tineretului; a fost organizată dezbaterea ,,Drepturi 

şi libertăţi europene” şi concurs de fotografie. 

- 15 - 21 mai 2017 – Săptămâna  Naţională a Voluntariatului, eveniment ce promovează 

conceptul de voluntariat în rândul tinerilor din judeţul Prahova. 

- 22 - 30 mai 2017 – susţinerea proiectului ,,Poftă de carte”, organizat de Asociaţia Ovidiu Ro, 

prin care s-a promovat cititul în rândul copiilor defavorizaţi,  din cadrul unor comunităţi sărace. 

- 23 - 25 iunie 2017 – Campionatele Naţionale de Ciclism, eveniment sportiv organizat în Judeţul 

Prahova, în parteneriat cu FRC (Federaţia Română de Ciclism). 

- 5 septembrie 2017 – Campania  Naţională de prevenire a consumului de canabis  în rândul 

tinerilor intitulată  ,, POT  ALTFEL”, eveniment organizat în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog. 

- 23 noiembrie 2017 – Dezbatere/consultare/cafenea publică/ sesiune de informare intitulata 

,,Tinerii sunt parte din comunitate”, eveniment organizat în cadrul Proiectului TineReţea Prahova, proiect 

derulat la nivel naţional şi susţinut de Ministerul Tineretului şi Sportului (co-finanţat prin Programul 

Erasmus), ce a promovat participarea publică a tinerilor la viaţa comunităţii; 

-  Decembrie 2017  -,,Gala Voluntarilor Prahova“ – eveniment în care au fost valorizaţi cei mai 

implicaţi voluntari din judeţ, analizându-se potenţialul acestui domeniu în cadrul dezvoltării carierei 

profesionale; s-a diseminat informaţie europeană, dar şi informaţii potrivit Legii nr. 350/2006 (legea 

tinerilor)  către structurile de tineret din Judeţul Prahova    (oportunităţi de finanţare/proiecte/schimburi de 

experienţă, formări, networking). 

 

 

III.5 Turism 

 

 S-a purtat corespondenţă cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova;  

 S-a asigurat consultanţă pentru persoanele fizice care au solicitat informaţii în domeniul turism 

şi au fost puse la dispoziţie datele solicitate; 

 S-a purtat corespondenţă cu reprezentanţi din Ministerul Turismului;  
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  10 martie 2017 – participarea la deschiderea oficială a celei de-a X-a ediţii a Târgului Prahovean 

de Turism Expo Vacanţa organizat în Ploiești,  la Ploieşti Shopping City. 

 

 4 aprilie 2017 – întâlnire la Hotel Mara Sinaia pentru Adunarea Generală a Asociaţiei pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova unde a fost prezentat raportul de activitate, bugetul şi 

proiectele asociaţiei. 

 

 9 mai 2017 – participarea şi sprijinirea Infotrip-ului ,,Sarea şi Sănătatea” la Centrul Medical 

SanConfind. 

 

 15 iunie 2017 – participarea la şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului Prahova care a avut loc la Complexul Şoimul - Băile Sărate Telega, unde a avut 

loc o dezbatere pentru discutarea proiectelor APDT Prahova din perioada urmatoare. 

 

 21 iunie 2017 -  participarea  la Grupul de lucru privind Strategia pentru turism durabil – 

Convenţia Carpatică de la Braşov (stabilirea modului de colaborare între judeţe). 

 

Iunie – Colectarea de date de la cramele din Prahova şi transmiterea formularelor completate 

privind dezvoltarea rutei culturale ,,Ruta împăraţilor romani şi dunărene a vinului către Direcţia Generală 

Dezvoltare, Promovare şi Marketing – Serviciul Turism Intern; 

S-a purtat corespondenţă cu reprezentanţi ai Ministerului Turismului în vederea obţinerii de 

materiale promoţionale pentru Evenimentul Euro-Prahova care a avut loc la Heidelberg, Germania. 

 

August – parafarea Protocolului de colaborare între Ministerul Turismului şi Consiliul Judeţean 

Prahova, având ca scop colaborarea dintre părţi în vederea atingerii obiectivelor comune privind creșterea 

vizibilității României ca destinaţie turistică prin promovarea brandului turistic naţional și, în special, a 

Județului Prahova și a evenimentelor organizate de Partener. 

 

19 septembrie – ședinta Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului Prahova la Vila Surya din Buşteni. 

 

11 - 14 decembrie – S-a acordat sprijin pentru evenimentul ,,Criteriul Primei Zăpezi”, ediţia a V-a 

2017, organizat de către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova, unde Consiliul 

Judeţean Prahova a asigurat mijloace de tansport si rezervarea sălilor de la Casino Sinaia pentru Bursa de 

Turism, conferinţele conexe bursei şi Gala Premiilor Turismului Prahovean; 

S-au întocmit documentele necesare pentru efectuarea plăţilor, pe cele două semestre, a cotizaţiei 

Consiliului Judeţean Prahova către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova. 

Efectuarea răspunsurilor la petițiile primite. 

 

 

 

IV. COMPARTIMENT SECURITATE 

ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ – SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

Identificarea zonelor cu risc ridicat și specific, instruirea salariaților de la locurile de muncă vizate 

asupra măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor, asigurarea semnalizării necesare și amplasarea 

corespunzătoare a pictogramelor în Palatul Administrativ. 

Intensificarea activităților de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu. 

În anul 2017 au fost emise 2 permise de lucru cu foc, pentru care au fost întreprinse măsurile 

specifice de prevenire stabilite de legislație. Aceste măsuri au angajat în efectuarea lor salariații 

compartimentului, formațiunea proprie de pompieri, dar și efective de lucrători participante la efectuarea 
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lucrărilor specifice prevăzute în situațiile de lucrări. S-au întocmit 30 fișe de instruire colectivă, la care au 

participat 80 persoane. 

Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, și stabilirea măsurilor pentru remedierea 

deficiențelor constatate; 

 Verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, 

precum și a sistemelor de siguranță. 

  Monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparatelor de măsură și 

control. 

 Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă ce revin 

lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care au fost consemnate în fișa postului, cu aprobarea 

angajatorului. 

  Elaborarea de tematici de instruire și instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea 

reglementărilor de securitate și sănătate în muncă/posturi de lucru și difuzarea lor în cadrul instituției, 

conform aprobării angajatorului; 

    Elaborarea, actualizarea și difuzarea planului de prevenire și protecție la toate locurile de muncă, 

actualizarea instrucțiunilor proprii de SSM, ținând seama de particularitățile activităților și posturilor de 

muncă. 

 

 

                                      

V. COMPARTIMENT CONTROL AL PREȘEDINTELUI 

 

 

 

 Verificarea lucrărilor executate pe drumurile județene în vederea completării jurnalului construcției 

din Cartea Tehnică, lucrări pentru care a fost efectuată recepția finală. 

 Participarea în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor sau recepție finală, pentru lucrările 

executate pe drumurile județene. 

 Verificarea lucrărilor de investiții și reabilitare a infrastructurii drumurilor județene executate în 

parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale din județ, precum și participarea în comisiile de recepție a 

acestor lucrări. 

 Urmărirea permanentă a lucrărilor în vederea completării documentației pentru obținerea 

Autorizației de construire pentru începerea execuției lucrării: ,,Conducta de transport gaze naturale pentru 

alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de Nord a județului”. 

 Promovarea unor proiecte de hotărâri privind asocierea județului Prahova cu localitățile din zona 

de Nord a județului în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția ,,Înființare rețea 

distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, 

Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic. 

 Încheierea Contractului de Asociere între Consiliul județean Prahova și consiliile locale din zona 

de Nord a județului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate ,,Înființare rețea distribuție gaze naturale în 

comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și 

orașul Slănic”. 

 Întocmirea raportului referitor la lucrarea ,,Consolidare DJ 102B, Drajna, km 5+200, județul 

Prahova”, conform adresei transmise de Biroul de Audit. 

 Participarea la întocmirea Caietului de sarcini pentru lucrările de desființare parțială a clădirilor la 

Spitalul Județean de Urgență, secția din strada Buna Vestire nr.1-3. 

 Participarea la întocmirea Caietului de sarcini pentru lucrările de refacere parțială a împrejmuirii și 

deviere rețea utilizare gaze naturale de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, secția Buna Vestire nr.1-3.   
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VI. DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

         ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

 

 
VI.1 SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

 

Reprezentarea în justiție a Consiliului județean; 

Avizarea actelor cu caracter normativ, a dispozițiilor emise de președintele Consiliului județean și a 

altor acte care angajează răspunderea patrimonială a Consiliului județean; 

Redactarea și elaborarea proiectelor de acte normative (hotărâri de consiliu județean, hotărâri de 

guvern, contracte, statute); 

Evidența actelor normative și a modificărilor intervenite în acestea; rezolvarea petițiilor repartizate; 

Rezolvarea petițiilor repartizate. 

 

Reprezentarea în justiție 

Cauze înregistrate având ca obiect: revendicări, acțiuni în constatare, rezilieri contracte, contencios 

administrativ, plângeri contravenționale, acțiuni în pretenții, acțiuni în regres, exproprieri, obligația de a 

face, litigii de muncă, contestații la executare, popriri, somații de plată, structurate astfel: 

 Cauze ale Consiliului județean înregistrate în anul 2017 - 166, din care: 

a) admise – 32; 

b) respinse – 55; 

c) în curs de soluționare – 79; 

 

Sunt în curs de soluționare și alte cauze înregistrate la instanțele de judecată în anii precedenți. 

S-a prestat un volum important de servicii de consultanță juridică la solicitarea compartimentelor 

din cadrul aparatului propriu, efectuare activități de redactare și avizare de  dispoziții, hotărâri, contracte, 

redactare de acte cu caracter juridic, adrese de răspuns la  petițiile repartizate spre soluționare etc. 

Participarea la desfășurarea activității unor comisii de licitații, concurs și de contestații, de 

negociere a contractelor de achiziție publică și rezolvarea corespondenței repartizată de conducerea 

Consiliului Județean. 

Evidența actelor normative publicate în colecția de legislație, „Monitorul Oficial al României”. 

Activitatea de documentare a fost realizată în condiții bune prin ținerea evidenței actelor normative, 

precum și prin dotarea bibliotecii juridice cu noutățile în domeniu, care a fost mai restrânsă comparativ cu 

anii anteriori. 

 

 
VI.2 SERVICIUL GESTIUNE ȘI DOCUMENTE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

 Asigurarea gestionării desfășurării unui număr de 15 ședințe de Consiliu județean, dintre care:  

 - 12 ordinare 

 -   3 extraordinare 

  Asigurarea efectuării lucrărilor aferente desfășurării pre/post ședințelor de consiliu județean 

(publicitate, convocare scrisă și telefonică, multiplicare documente, mape de ședință, întocmire avize și 

referate, constituirea dosarelor de ședință). 

Asigurarea menținerii legăturii cu comisiile de specialitate ale Consiliului Județean și efectuarea 

lucrărilor ce decurg din activitatea acestora. 

Asigurarea evidențierii unui număr de 224 hotărâri adoptate în ședințele Consiliului județean și 

asigurarea difuzării acestora conform prevederilor legale și Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului județean Prahova. 
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Asigurarea evidențierii unui număr de 468 dispoziții emise de președintele Consiliului județean și 

asigurarea difuzării acestora conform prevederilor legale și regulamentelor de organizare și funcționare 

internă. 

Analizarea și soluționarea unui număr estimat de 200 cereri/petiții adresate de  către persoane fizice 

sau juridice, având ca obiect de soluționare următoarele:  

- probleme de arhivă (eliberări adeverințe vechime în muncă, eliberări copii documente); 

- probleme de fond funciar; 

- probleme privind asistența socială; 

- reclamații la adresa autorităților administrației publice locale; 

- altele. 

Asigurarea și urmărirea evidențierii optime a circuitului documentelor intrate/ieșite la nivelul 

Consiliul Județean astfel: 

- prin Registratura generală -  27.198 înregistrări; 

- prin Poșta militară  - 705 înregistrări. 

 

 

Informații de interes public 

Asigurarea gestionării cererilor de informații de interes public, activitate reglementată de Legea nr. 

544/2001. 

Evidența solicitărilor de informații de interes public relevă un număr de 56 de cereri, cu diferite 

obiecte de corespondență, incidente sferei de competență a Consiliului Județean. 

Asigurarea redactării răspunsurilor la solicitările de informații de interes public, întocmite pe baza 

datelor comunicate de compartimentele de resort, după caz. 

Asigurarea expedierii adreselor de răspuns către solicitanții informațiilor de interes public. 

Asigurarea arhivării corespondenței cu solicitanții informațiilor de interes public.  

Asigurarea întocmirii și publicării anuale a Buletinului Informativ al informațiilor de interes public 

care se comunică din oficiu. 

Asigurarea întocmirii  anuale a Raportului de evaluare a accesului la informațiile de interes public. 

 

 

Transparența Decizională 

Asigurarea aplicării îndeplinirii dispozițiilor legale stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică. 

Întocmirea Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003. 

 

 

Relații cu Publicul  

 Realizarea îndrumării cetățenilor care s-au adresat consiliului județean pentru rezolvarea unor 

probleme, urmărirea soluționării petițiilor în termen legal și organizarea în bune condiții a audiențelor. 

 Audierea a 45 de petenți care au fost prezentați conducerii Consiliului județean Prahova.  

 Asigurarea zilnică a programului de lucru cu publicul, evaluarea problemelor cetățenilor și 

îndrumarea acestora, în funcție de specificul problemelor, către instituțiile competente. 

 

 În anul 2017, soluționarea petițiilor s-a realizat după cum urmează: 

 

 Total petiții înregistrate ……………………………………  252, din care: 
 soluționate……………………………………....................   252 

- soluționate favorabil……………………………..........  145 

- soluționate nefavorabil…………………………….......   61 

 transmise spre competentă soluționare…………...............   34 
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- consilii locale și alte instituții…....................................    34 

- în curs de soluționare……………………………………   0 

- clasate………………………………………………........ 12 

 

 Aportul la soluționarea petițiilor 

- Direcția Juridic Contencios……………………………    86 

- Serviciul Gestiune Documente și relații publice ……...    70 

- Arhitect șef……………………………………………..   40 

- Direcția Servicii și Achiziții Publice …………………..   22 

- Direcția tehnică și Patrimoniu  …….............................     76 

- Serviciul Resurse Umane..............................................        3 

- Direcția proiecte cu finanțare externă............................       3 

- Compartiment ONG......................................................        6 

 

 

Audiențe și relații cu publicul  
Organizarea audiențelor s-a organizat pentru un număr de 45 de petenți care au fost prezentați 

conducerii Consiliului județean. 

S-a asigurat zilnic programul de lucru cu publicul, s-au evaluat problemele cetățenilor și au fost 

îndrumați, în funcție de specificul problemelor către instituțiile competente. 

 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Prahova - ATOP 
Asigurarea lunară a pregătirii ședințelor ATOP, mobilizarea membrilor pentru a participa la 

ședințe, întocmirea documentelor emise în cadrul ședințelor și distribuirea lor. 

 

 

 
VI.3  SERVICIUL INFORMATICĂ 

Intreţinerea resurselor hardware şi software ale serverelor de reţea ale instituţiei: 

 a) întreţinere prin activităţi desfăşurate de personalul serviciului pentru: 

- Gestiune a accesului în reţea   - 2 buc servere 

- Internet şi Poştă Electronică   - 2 buc servere 

- WebFilter şi Antispam    - 2 buc servere 

- Protecţie antivirus    - 1 buc server 

- GIS       - 2 buc servere 

b) întreţinere prin contracte de asistenţă tehnică informatică pentru: 

- Sistem Informatic Integrat (SII)   - 1 buc server 

- Sistem Integrat de Urbanism pentru  

- gestionarea relaţiei cu cetăţenii (SIUGRC) - 6 buc servere 

c) întreţinere prin contracte de garanţie informatică pentru: 

- Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol (SIGRA)     

      - 6 buc servere 

 

Intreţinerea hardware şi software a echipamentelor informatice aflate în dotarea utilizatorilor 

instituţiei precum şi a elementelor de infrastructură informatică care compun reţeaua de calculatoare, atât 

prin activitatea personalului Serviciului de Informatică responsabil de aceste activităţi, cât şi prin 
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derularea contractelor specifice de asistenţă tehnică care au prevăzut şi întreţinerea şi repararea 

echipamentelor hardware.   

Diagnosticarea şi depanarea situaţiilor de defecţiune sau eroare apărute în utilizarea şi funcţionarea 

aplicaţiilor şi a echipamentelor informatice existente în instituţie, şi anume: deteriorarea 

hardware/software a unor echipamente/aplicaţii informatice, afişarea/prelucrarea incorectă a anumitor 

date, necorelarea acţiunilor/rezultatelor unor prelucrări informatice, acces defectuos la conţinutul unor 

baze de date sau la meniurile unor aplicaţii informatice, imposibilitatea utilizării unor capacităţi de 

prelucrare, stocare  şi/sau transfer de date, etc.      

Implementarea şi întreţinerea politicilor de securitate informatică la nivelul echipamentelor şi a 

reţelei de calculatoare a instituţiei, prin gestionarea unor permisiuni de acces al utilizatorilor la 

echipamente, date şi aplicaţii informatice, protecţia împotriva viruşilor, efectuarea copiilor de siguranţă ale 

datelor, utilizarea în comun a resurselor informatice ale reţelei de calculatoare, transferul securizat al 

datelor, condiţiile de acces la diverse adrese de Internet, etc. 

Monitorizarea jurnalelor/alertelor informatice legate de utilizarea/funcţionarea  echipamentelor sau 

aplicaţiilor informatice existente în instituţie sau de încălcarea politicilor de securitate informatică 

implementate la nivelul reţelei de calculatoare. 

Intreţinerea bazelor de date cu conţinut informatic, cele legate de: 

- Dotarea instituţiei cu echipamente şi aplicaţii informatice 

- Evidenţa caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale dotărilor 

- Modul de derulare al contractelor sau serviciilor informatice  

Găzduirea şi actualizarea/administrarea paginii de internet a instituţiei www.cjph.ro. 

Gestionarea adresei de e-mail a instituţiei (cons_jud@cjph.ro) precum şi cea a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Prahova (presedinte@cjph.ro)  

Verificarea/asigurarea respectării regimului de utilizare/licenţiere pentru aplicaţiile informatice 

instalate în calculatoarele instituţiei. 

Acordarea de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea/dezvoltarea nivelului general de 

utilizare/funcţionare al Sistemului integrat de Urbanism pentru gestionarea relaţiei cu cetăţenii (SIUGRC). 

Administrarea aplicaţiilor interne backoffice ale acestui sistem precum şi pe cele ale portalului extern de 

prezentare.  

Administrarea permisiunilor de acces ale aplicaţiilor informatice implementate în cadrul Sistemului 

Informatic Integrat (SII) privind gestiunea economică şi resursele umane al instituţiei. 

Administrarea echipamentelor şi urmărirea modului de utilizare/funcţionare a Sistemului 

informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic (SIGRA, sistem realizat în baza unui 

proiect cu fonduri europene la care Consiliul Judeţean Prahova are calitatea de Lider de proiect alături de 

15 primării partenere din judeţ, şi participarea cu personal de specialitate la misiunile de control şi audit 

efectuate de organismele de verificare la sediile de implementare ale proiectului. 

Participare cu personal de specialitate la activităţile efectuate în cadrul comisiilor evaluare 

constituite pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice. 

 Participarea cu personal de specialitate la activităţile efectuate în cadrul comisiilor de evaluare 

constituite pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice. 

Administrarea bazei de date cu conţinut juridic Legis şi derularea contractului de servicii 

informatice privind actualizarea acestei baze de date. 

Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate pentru realizarea diverselor raportări statistice 

solicitate instituţiei noastre. 

Efectuarea unor activităţi de tehnoredactare diversă (diplome, legitimaţii, ecusoane, etc)  

mailto:cons_jud@cjph.ro
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Acordarea de asistenţă tehnică informatică pentru utilizatorii de echipamente şi aplicaţii 

informatice din instituţie. 

Imbunătăţirea modului de desfăşurare a activităţilor şi actualizarea procedurilor şi a  documentelor 

privind implementarea standardelor de control intern în cadrul serviciului. 

  

 

 Contracte informatice, derulate în anul 2017:  

o Contract de servicii de mentenanţă pentru Sistemul Integrat de Urbanism pentru Gestionarea 

Relaţiei cu Cetăţenii (SIUGRC) 

o Contract de servicii de mentenanţă pentru Sistemul informatic destinat gestiunii Registrului 

Agricol -  zona Centru (SIGRA) 

o Contract de servicii de asistenţă tehnică pentru Sistemul Informatic Integrat (SII) privind 

gestiunea economică şi resursele umane al instituţiei   

o Contract de servicii acces la Internet şi poştă electronică la sediul administrativ al Consiliului 

Judeţean Prahova 

o Contract de servicii acces la Internet la sediul Centrului multifuncţional de afaceri Lumina 

verde al Consiliului Judeţean Prahova 

o Contract de servicii de transport de date în cadrul proiectului Sistem informatic destinat 

gestiunii Registrului Agricol în format electronic (SIGRA) 

o Contract de servicii de actualizare bază de date legislativă Legis 

 

 

- In anul 2017 au fost achiziţionate următoarele produse informatice: 

o Servere       -    2 buc 

o UPS-uri pentru servere     -    4 buc 

o Imprimante multifuncționale    -    7 buc 

o Copiator       -    1 buc 

o Licențe juridic, Audiențe, Hotărâri și Dispoziții      -    3 buc 

o Licențe Windows Server CAL 2016             -  230 buc   

o Licenţe Antivirus Symantec Endpoint Protection - 225 buc 

o Licenţă Barracuda Spam&Virus Firewall     -  1 buc 

o Licenţă Barracuda WebFilter      -   1 buc 

o Licenţe antivirus Bitdefender       -    81 buc 

o Licență AutoCad LT 2018      -     2 buc 

o Licență AutoCad Map 3D 2018            1 buc 

o Licență ArcGIS for Desktop Standard ed.10.5.1 -     1 buc 
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VII. DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 
 

 

VII.1  SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 

 

Asigurarea înregistrării cronologice și sistematice, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor 

cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie atât pentru cerințele 

interne ale Consiliului Județean, cât și relațiile cu investitorii, instituțiile publice și alții. 

Întocmirea și asigurarea transmiterii documentelor de plată către organele bancare, primirea și 

verificarea extraselor de cont și a execuției bugetare, urmărind decontarea corespunzătoare a plăților și 

încadrarea în bugetul Consiliului Județean pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și aliniate. 

Urmărirea înregistrării lunare a notelor contabile privind plățile și încasările prin trezorerie și bancă 

a cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Județean Prahova, întocmirea fișelor de evidență 

sintetică și balanța de verificare lunară. 

Urmărirea aplicării Ordinului 1792/2002 pentru toate capitolele de cheltuieli. 

Asigurarea evidenței operative la zi a încasărilor și plăților în numerar cu ajutorul registrului de 

casă în care se înregistrază operațiunile pe măsura efectuării lor. 

Urmărirea încadrării în creditele bugetare aprobate și efectuarea deschiderii de credite și alimentări 

cu sume a unităților din subordinea Consiliului Județean. 

Asigurarea evidenței transferurilor în trezorerie și a plăților aferente unităților din subordine. 

Urmărirea încasării prefinanțărilor, precum și a cererilor de rambursare pentru fiecare proiect cu 

finanțare externă. 

Întocmirea trimestrială și anuală a situațiilor financiare proprii, urmărind încadrarea în termenele 

stabilite. 

Primirea, verificarea, centralizarea și transmiterea trimestrială și anuală la D.G.R.F.P. Prahova a 

situațiilor financiare ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean. 

Întocmirea și prezentarea organelor de control a rapoartelor solicitate împreună cu documentele 

contabile aferente. 

Întocmirea statelor de plată ale salariaților aparatului propriu, consilierilor județeni și diverselor 

comisii. 

Întocmirea fișelor de evidență sintetică și analitică și a balanței de verificare lunară pentru 

proiectele cu finanțare externă nerambursabilă. 

 Asigurarea calculării și vărsarea în termen a sumelor în favoarea bugetului statului și bugetelor 

locale, a impozitului pe salarii, a contribuțiilor pentru asigurările sociale, pentru șomaj și sănătate. 

 Organizarea, îndrumarea și verificarea evidenței patrimoniului public și privat al Județului 

Prahova pe categorii de bunuri, urmărirea mișcării acestor bunuri și înregistrarea în contabilitate a acestor 

mișcări în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Organizarea inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv care constituie patrimoniul 

public și privat al Județului Prahova. 

 Asigurarea evidenței contabile a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar ce constituie patrimoniul 

Consiliului Județean Prahova, primite prin protocol sau procurate prin licitații publice. 

 Înregistrarea în evidența contabilă rezultatele inventarierii, pagubele constatate la inventariere, în 

conturi analitice distincte, iar în cadrul acestora pe fiecare debitor. 

 Completarea în registrele contabile obligatorii conform prevederilor legale, arhivarea și asigurarea 

păstrării în bune condiții a documentelor contabile. 

 Gestionarea formularea cu regim special, a bonurilor valorice de carburanți și a cardurilor pentru 

Consiliul Județean  Prahova, Centrul Militar Județean Prahova și Inspectorul Județean pentru Situații de 

Urgență. 
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VII.2  SERVICIUL BUGET ȘI CREANȚE 

 

 Veniturile bugetului Consiliului județean Prahova 

    

A. Alocații bugetare repartizate prin Decizii ale Directorului General al Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești: 

- Cota de 11,25% reprezentând sume defalcate  din impozitul pe 

venit 

 

103.641,00 mii lei 

 

27% din cota de 18,50% din IVG pentru echilibrarea bugetelor 

locale                                                                          

46.465,00 mii lei 

 

            

                                                                                                         

B. Alocații bugetare repartizate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, ordonanțe de 

rectificare a bugetului de stat, hotărâri de guvern, etc.: 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului 

 

102.459,00 mii lei 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri                                                                               6.819,00 mii lei 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale               

 

 21.388,00 mii lei 

Planuri și regulamente de urbanism 

                                    

757,15 mii lei 

Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 

                                            

140.778,00 mii lei 

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală    

 

5.642,73 mii lei 

Subvenții de la alte administrații                                                80,67 mii lei 

 

 

C.  Venituri proprii: 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane 

fizice     

  125,00 mii lei  

 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane 

juridice 

1.843,00  mii lei  

 

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de 

funcționare 

155,00 mii lei 

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile 

publice               

2.848,97 mii lei 

Alte venituri din proprietate 480,00 mii lei 

Alte venituri din dobânzi                                                            1,00 mii lei 

Venituri din prestări de servicii                                      150,00 mii lei 

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate 2.900,00 mii lei 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte 

instituții de specialitate                                                       

55,00 mii lei 

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe                            1,00 mii lei 

Alte venituri                                                                                 504,00 mii lei 

Donații și sponsorizări                                                             182,46 mii lei 
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Alte transferuri voluntare                                      2,00 mii lei 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor 

publice  

                                               10,00 

mii lei 

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului 

privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale  

5,00 mii lei 

TOTAL VENITURI  AN  2017                                          

  

437.209,31 MII LEI 

 

 

 

D.  Cheltuieli:                                                               

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE (51.02) 

Total 28.809,14 mii 

Cheltuieli de personal                                                                  14.952,40 mii lei 

Bunuri și servicii                                      9.482,03 mii lei 

Cheltuieli de capital 4.746,70 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent 

371,99 mii lei 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (54.02) 

Total 1.809,63 mii lei 

Bunuri și servicii   140,00 mii lei 

Fond de rezervă                                                                                100,00 mii lei 

Transferuri între unități ale administrației 

publice 

1.571,50 mii lei 

 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent             

1,87 mii lei 

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (55.02) 

Total 3.656,00 mii lei 

Dobânzi aferente datoriei publice interne                                      3.656,00 mii lei 

APĂRARE (60.02) 

Total 394,00 mii lei 

Bunuri și servicii                   182,00 mii lei 

Cheltuieli de capital                                                                                                                       215,00 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent            

3,00 mii lei 

 

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ (61.02) 

Total 6.579,43 mii lei 

Cheltuieli de personal        5.775,00 mii lei 

Bunuri și servicii 498,88 mii lei 

Cheltuieli de capital 311,12 mii 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent            

5,57 mii lei 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT (65.02) 

Total 51.485,47 mii lei 

Cheltuieli de personal 17.726,80 mii lei 

Bunuri și servicii 7.201,68 mii lei 

Asistență socială 20.965,03 mii lei 

Cheltuieli de capital                                                                        86,14 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent 

25,18 mii lei 

SĂNĂTATE (66.02) 
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Total 30.540,31 mii lei 

Bunuri și servicii 1.505,00 mii lei 

Transferuri curente 13.552,00 mii lei 

Transferuri de capital   13.894,00 mii lei 

Transferuri curente în străinătate   150,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 1.440,00 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent 

0,69 mii lei 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (67.02) 

Total 32.916,33 mii lei 

Cheltuieli de personal 3.285,00 mii lei 

Bunuri și servicii 3.937,00 mii lei 

Transferuri curente 15.011,60 mii 

Transferuri de capital                                                                     2.920,00 mii lei 

Transferuri curente în străinătate 188,00 mii lei 

Susținerea cultelor    1.024,00 mii lei 

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    5.732,00 mii lei 

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural     70,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 763,00 mii 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent   

14,27 mii lei 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (68.02) 

Total 238.732,83 mii 

Bunuri și servicii 400,00 mii lei 

Transferuri curente 235.142,50 mii 

Transferuri de capital                                                                     3.446,69 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent   

256,36 mii lei 

 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (70.02) 

Total 35.564,72 mii lei 

Bunuri și servicii    3.363,00 mii lei 

Alte transferuri curente interne 12,60 mii lei 

Alte transferuri 29.062,10 mii lei 

Programe de dezvoltare   482,15 mii lei 

Cheltuieli de capital      2.518,00 mii lei 

Rambursări de credite         151,00 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent 

24,13 mii lei 

 

PROTECȚIA MEDIULUI (74.02) 

Total 39.475,12 mii lei 

Bunuri și servicii 1.150,00 mii lei 

Sume reprezentând contribuția unităților 

administrativ teritoriale la Fondul IID                                                                       

1.346,57 mii lei 

 

Proiecte finanțate din F.E.N. aferente cadrului 

financiar 

34.500,00 mii lei 

 

Cheltuieli de capital          2.561,00 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent   

82,45 mii lei 

 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE (83.02) 

Total 480,00 mii lei 
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Cheltuieli de personal    415,00 mii lei 

Bunuri și servicii     65,00 mii lei 

TRANSPORTURI (84.02) 

Total 116.027,04 mii lei 

Cheltuieli de personal   1.717,00 mii lei 

Bunuri și servicii 62.684,61 mii lei 

Alte transferuri în străinătate   117,50 mii lei 

Cheltuieli de capital   30.911,49 mii lei 

Rambursări de credite 20.608,00 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent    

11,56 mii lei 

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (87.02) 

Total 1.352,00 mii lei 

Cheltuieli de personal   984,00 mii lei 

Bunuri și servicii 200,00 mii lei 

Cheltuieli de capital   168,00 mii lei 

TOTAL CHELTIULI AN 2017 587.822,02 MII 

                      

Diferența între venituri și cheltuieli în sumă de 150.612,71 mii lei s-a bugetat din excedentul 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului  2017. 

 

 

 

 

VIII. DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU 

 

 
VIII.1 SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI PUBLICE, GESTIONARE PATRIMONIU, SOCIETĂȚI 

COMERCIALE 

 

Realizarea următoarele lucrări de alimentare cu apă și de investiții și reparații pe drumurile județene: 

 Alimentare cu apă 

Sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor Ceraşu,  Drajna, Bătrâni, Starchiojd şi Poseşti 

Valoare contract proiectare – 1.266.558 lei (T.V.A. inclus) 

Constructor – Asociaţia: S.C. Conti S.A, S.C. Montin S.A. şi S.C. Cast S.R.L. 

Valoare contract executie : 20.604.650 lei (T.V.A. inclus) 

Data recepţiei: 30.06.2017 

 

 Drumuri 

Consolidare DJ207, Şotrile - Câmpina, km 9+800, judeţul Prahova 

 Valoare contract: 939.065,13 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Integral Beton Prest SRL 

Data recepţiei: în curs de recepţionare 

 

Amenajare sens giratoriu DN1B - DJ236 Comuna Blejoi, jud. Prahova 

Valoare contract: 4.282.821,00 lei (TVA inclus) 

Constructor: Asocierea SC Euro Construct Trading 98 SRL - SC Kato Group SRL - SC Invest 

General Construct SRL 

Data recepţiei: 27.09.2017 

Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ206 Talea, km 7+740 - 9+000, judeţul Prahova 
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Valoare contract: 1.475.453,53 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Roni Civil Interroute SRL 

Data recepţiei: 15.02.2018 

 

Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ231 Gornet - Păcureţi, km 8+310 

Valoare contract: 2.100.627,43 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Strabenbau Logistic SRL 

Data recepţiei: în curs de recepţionare 

 

Refacere DJ219, alunecări de teren km 16+050, L=40m, Predealul Sărari 

Valoare contract: 1.000.349,18 lei (TVA inclus) 

Constructor: Asocierea SC Maristar Com SRL, SC Crobo Stone SRL, reprezentată prin SC 

Maristar Com SRL – lider de asociere 

Data recepţiei: 14.09.2017 

 

Extindere reţea iluminat pe DJ102, de la Spitalul Judeţean de Urgență Ploieşti la Pasajul Rutier 

peste DN1B 

Valoare contract: 658.098,87 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Flash Lighting Services SA Bucuresti 

Data recepţiei: în curs de recepţionare 

 

Punerea în siguranţă a DJ101P prin refacerea podeţului de la km 23+010 şi refacerea taluzului mal 

stâng al Pârâului Tulburea în zona km 23+400, comuna Poiana Câmpina 

Valoare contract: 524.058,27 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Construcţii Feroviare Drumuri Poduri SRL 

Data recepţiei: în curs de recepționare 

 

Lucrări de întreţinere periodică a drumurilor publice – COVOARE BITUMINOASE 2016, etapa a 

II-a, lotul 1 

Valoare contract: 2.895.286,20 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Coni  SRL  

Data recepţiei : 12.06.2017 

 

Lucrări de întreţinere periodică a drumurilor publice – COVOARE BITUMINOASE 2016, etapa a 

II-a, lotul 2 
Valoare contract: 1.644.522,56 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Coni SRL 

Data recepţiei : 12.06.2017 

 

Protejarea corpului şi platformei drumului DJ234 Salcia, zona km 10+750 punct Valea Sării, 

judeţul Prahova 

Valoare contract: 119.673,77 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Strabenbau Logistic SRL 

Data recepţiei: 30.05.2017 

 

Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ231 Gornet - Păcureţi, km 8+310 

Valoare contract: 2.100.627,43 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Strabenbau Logistic SRL 

Data recepţiei : în curs de receptionare 
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Refacere DJ100E (punct Şcoala Telega vale, punct Cojocari, zona prop. 583-587) comuna Telega, 

judeţul Prahova 

 Valoare contract: 939.065,13 lei (TVA inclus) 

 Constructor: SC Integral Beton Prest SRL 

 Data recepţiei: 25.07.2017 

 

Întreţinerea platformei drumului DJ235 comuna Lapoş, zona km 2+500, judeţul Prahova 

Valoare contract: 85.473,74 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Nim Construct SRL 

Data recepţiei: 28.12.2017 

 

Întreţinerea platformei drumului DJ214 Brebu, zona km 7+900, judeţul Prahova 

Valoare contract: 45.329,25 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Andrada Sabin Construct SRL 

Data recepţiei: 28.12.2017 

 

Întreţinerea îmbrăcăminţilor asfaltice; colmatarea fisurilor şi crăpăturilor (10.000m) pe drumurile 

judeţene din Prahova 

Valoare contract: 101.150,00 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Dito Group SRL 

Data recepţiei: 21.09.2017 

 

Refacere DJ102I, 0,060 km, comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova 

 Valoare contract: 30.858,60 lei (TVA inclus) 

 Constructor: SC Andrada Sabin Construct SRL 

 Data recepţiei: 13.11.2017 

 

Protejarea corpului şi platformei drumului; întreţinere drum cu material pietros şi şanţuri scurgere 

pe DJ102I Valea Doftanei, zona Priscu Predeluţ, 4,000 km ( km 45+910 – km 49+910 ) 

Valoare contract: 194.922,58 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Andrada Sabin Construct SRL 

Data recepţiei: în curs de receptionare 

 

Reparaţii drumuri judeţene - DJ231 Gornet - Păcureţi, între km 10+121 şi km 11+580 

Valoare contract: 450.016,73 lei (TVA inclus) 

Constructor: SC Strabenbau Logistic SRL 

Data recepţiei : în curs de receptionare 

 

 

Gestionarea patrimoniului 

S-a încheiat Contractul de servicii nr.11785/15.06.2017 între Consiliul Judeţean Prahova şi SC 

HIGH QUALITY ENGINEERING SRL-D pentru: Realizare documentaţie cadastrală de actualizare 

informaţii tehnice pentru imobil Spital Judeţean de Urgenţă Ploieşti, înscriere în cartea funciară 

(intabulare) şi realizare relevee pentru construcţie clădire administrativă, în valoare de 3.570,00 lei cu 

TVA. 

  S-au transmis la Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 

proiecte privind modificarea şi completarea HGR  nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, astfel: 

- Proiect Hotărâre Guvern privind modificarea şi completarea anexelor nr. 11, nr. 15, nr. 62 şi nr. 

98; 
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- Proiect Hotărâre Guvern privind modificarea şi completarea anexelor nr. 31, nr. 44, nr. 45 şi nr. 

54; 

- Proiect Hotărâre Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului şi transmiterea în proprietatea publică a oraşului Breaza, judeţul Prahova, a unor bunuri 

aflate în proprietatea publică a statului. 

 

 S-a încheiat Contractul de furnizare nr.18.612/15.09.2017, între Consiliul Judeţean Prahova şi 

Asocierea: SC LIDO GÎRBEA SRL, SC VOIPAN SIL SRL, SC AGROSEMCU SRL, SC SIMULTAN 

SRL, SC OLTINA IMPEX PROD COM SRL, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 

pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore în valoare de 13.771.028,70 lei cu TVA.  

 
SOCIETĂŢI COMERCIALE  

Monitorizarea activităților societăților comerciale la care Consiliul Județean Prahova este acționar 

și activitatea de monitorizare – pază și întreținere - pentru Rampa ecologică Bănești. 

 

  

 
VIII.2 BIROUL ADMINISTRATIV, PERSONAL DE ÎNTREȚINERE ȘI PALATUL CULTURII 

 

Calcularea lunară și împărțirea cheltuielilor cu utilitățile la toate instituțiile care își desfășoară 

activitatea în clădirea Palatul Culturii (Biblioteca Județeană "Nicolae Iorga", Muzeul Județean de Științele 

Naturii, Centrul Județean de Cultură, Curtea de Apel și P.F.A. Vălsănoiu Constanța); 

Urmărirea efectuării plății chiriei la instituțiile locatare în clădirea Palatul Culturii; 

Urmărirea derulării contractului de întreținere și reparații și a contractului de curățenie la clădirea 

Palatul Culturii; 

Supravegherea lucrărilor de întreținere și reparații la clădirea Palatul Culturii. 

Executarea service-ului la mijloacele de stingere a incendiului la clădirea Palatul Culturii; 

Urmărirea facturării acțiunilor organizate la Sala Marea Unire din clădirea Palatul Culturii; 

Coordonarea activităților formației de pompieri care deservește clădirile Consiliului Județean 

Prahova; 

Efectuarea procedurilor de achiziție în ceea ce privește încheierea poliței de asigurare la clădirea 

Palatul Culturii și urmărirea efectuării plăților trimestriale a polițelor de asigurare; 

Executarea lucrărilor de ingienizări și reparații la clădirea și curtea Palatului Culturii; 

Urmărirea lucrărilor de construire a totemului de intrare în județ și a lucrărilor de construire la 

imobilul din strada Tudor Vladimirescu-Colegiul Medicilor; 

 

 

 
VIII.3  SERVICIUL INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ 

 

 DRUMURI  

Investiții și reparații  

 S-au întocmit Programul de reparaţii şi întreţinere la drumuri şi poduri județene și Lista 

obiectivelor de investiții, în limita sumelor aprobate în bugetul pe anul 2017. Programele s-au modificat pe 

parcursul anului, în funcție de suplimentarea, diminuarea sau redistribuirea alocațiilor. 

 S-au promovat obiective noi privind drumurile judeţene (urmărirea contractului de proiectare după 

ce a fost încheiat, verificarea proiectelor, obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor necesare şi a 

autorizaţiei de construire, transmiterea lor la Direcția Servicii și Achiziții Publice, compartiment Achiziții 

publice și contracte, pentru organizarea procedurii de achiziţie publică), după cum urmează: 
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Investiții: 

Proiectare: 

Consolidare DJ 205G, Comuna Cornu, punctele Swisscaps -zona km 0+025 si Stoicescu, zona km 

0+750; 

     

Execuție: 

- Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206-Talea, km 7+740 - km 9+000; 

- Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231 Gornet-Păcureți, începând cu km 8+310; 

- Extindere rețea iluminat public pe DJ 102, de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești la Pasajul 

rutier peste DN 1; 

- Punerea în siguranță a DJ 101P prin refacerea podețului de la km 23+010 si refacerea taluzului mal 

stâng al pârâului Tulburea în zona km 23+400 com. Poiana Câmpina  

- Consolidare DJ 101R, com. Cornu, punct Frâncu, zona km 4+470; 

 

Reparații 

Proiectare: 

- Servicii de elaborare ridicare topografică pentru obiectivul Refacere 3 podețe pe DJ 101T(punct 

Șinca, alunecare zona Mătrăguni"-2 podețe; punct "Școala"sat Lutu Roșu-un podeț), comuna Bertea 

- Elaborare studiu geotehnic-Refacere 3 podețe pe DJ 101T(punct"Șinca, alunecare zona Mătrăguni"-

2 podețe; punct "Școala"sat Lutu Roșu - un podeț), comuna Bertea; 

- Elaborare ridicare topografică-Refacere DJ 214 punct"Ulita Valea Frasenului"comuna Aluniș; 

- Proiectare și asistență tehnică (RT,ET,SG,DALI,PT+CS+DE, doc. CU, doc. avize,DTAC) -Refacere 

DJ 101S, sat Teșila si  DJ 102 I, sat Teșila 0,101 km, comuna Valea Doftanei; 

- Elaborare studiu geotehnic  și expertiză tehnică pod pe DJ 100N, Drajna, km 9+633; 

- Elaborare ridicare topografică  pod pe DJ 100N, km  9+633; 

- Elaborare studiu  geotehnic  consolidare DJ 234 Chiojdeanca, punct Fătu, km 3+900; 

- Actualizare expertiză tehnică  Consolidare  DJ 234, Chiojdeanca, punct Fătu. 

 

Executie: 

- Întreținere drumuri pietruite; DJ 234 - Salcia; km 6+970 - km 8+685;  

- Protejarea corpului și a platformei drumului-Șanturi și rigole pavate - DJ 720 - Filipeștii de Pădure; 

Zona km 23+600, punct strada"Cătun"; 

- Protejarea corpului și a platformei drumului - DJ 102I-Valea Doftanei; Zona km 23+700 

- DJ 231, Păcureți, zona km 13+100, L=40 m; 

- Protejarea corpului și a platformei drumului-Intreținere drumuri pietruite-DJ 234-Salcia, km 6+970-

km 8+685 

- Protejarea corpului și a platformei drumului -DJ234-Sîngeru-zona km 12+450 

 

Întreținerea curentă pe timp de iarnă (deszăpezire) - în colaborare cu Biroul Proiectare s-au 

întocmit documentele necesare inițierii procedurii de achiziție publică 

 

Covoare bituminoase - în colaborare cu Biroul Proiectare s-au întocmit documentele necesare 

inițierii procedurii de achiziție publică 

 

Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații la 

drumuri județene: 

- Elaborare ridicare topografică și  studiu geotehnic aferente obiectivului ”Protejarea corpului și 

platformei drumului- DJ 234-Salcia, zona km 10+750, punct Valea Sării, județul Prahova”; 

- Elaborare expertiză tehnică Pod pe DJ 100E, km 19+128, Poiana Câmpina; 

- Ridicare topografică pentru obiectivul Protejarea  corpului  și a platfomei drumului-Apărare mal 

DJ 100M Șoimari; 



 33 

- Elaborare expertiză tehnică-Protejarea corpului și a platformei drumului DJ 234 Salcia. 

- Proiectare și asistență tehnică (RT, ET, SG, DALI, PT+CS+DE, doc. CU, doc. avize, DTAC)- 

Refacere DJ 214 punct "Ulița Valea Frasenului" com. Aluniș 

- Elaborare studiu geotehnic - Consolidare DJ 234 – Sîngeru  -zona km 12+450 

 

 

  ALIMENTĂRI CU APĂ 

A fost inițiată și finalizată procedura de achiziții pentru execuția obiectivului „Reabilitare Sistem 

microzonal alimentare  cu apă  (sursa Crasna) -Înlocuire conductă  de transport apă potabilă și reabilitare 

construcții hidrotehnice  aferente, de la stația de tratare Schiulești la rezervorul de înmagazinare Gogon, 

Slănic”. 

A fost inițiată și finalizată procedura de achiziție publică pentru obiectivul Punerea în siguranță a 

Gospodăriei de apă Drajna de Jos aferentă Sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor Ceraşu, 

Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Poseşti (proiectare și execuție). 

 

 Construcţii  

          Amplasare semnale de intrare în județ (DN1-limită Jud. Buzău, DN 1B-limită Jud. Buzău, DN 72-

limită Jud. Dâmbovița) a fost inițiată procedura de achiziție pentru proiectare și execuție și, după 

incheierea contractului, s-au făcut demersurile necesare pentru obținerea certificatelor de urbanism de la 

cele trei UAT-uri. 

  A fost finalizată  procedura de achiziție publică pentru execuția obiectivului „Construire clădire 

Școală Gimnazială Specială Nr. 1, Ploiești”. 

 

 Acorduri și contracte de utilizare 

 S-au eliberat  547 de acorduri de amplasare a construcţiilor şi instalaţiilor în zona drumurilor 

judeţene, s-au încheiat 15 contracte de utilizare a zonei drumurilor județene și 71 acte adiționale la 

contractele de utilizare a zonei drumurilor județene încheiate în anii precedenți. 

 

 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ APROBAT PRIN 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 28/2013, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

 Pe parcursul anului, au fost întocmite  anexele necesare încheierii contractelor de finanțare cu 

MDRAPFE, pentru obiectivele: 

 

 Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740 - km 9+000, județul Prahova 

 Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet – Păcureți, de la km 8+310, județul 

Prahova 

 

 După semnarea celor două contracte, au fost întocmite anexele necesare recuperării sumelor 

cheltuite de către Consiliul Județean Prahova pentru cele două obiective. 

 Au fost întocmite anexele necesare decontării de la bugetul de stat a  sumelor necesare decontării 

situațiilor de plată pentru obiectivul „Construire Școală gimnazială specială nr. 1, Ploiești”, pentru care 

contractul a fost încheiat în anul 2015. 

 

 ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 20/1994, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRIVIND MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI 

SEISMIC AL CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE 

 Conform prevederilor O.G. nr. 20/1994, cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în urma informațiilor transmise de unitățile 

administrativ teritoriale, au fost elaborate următoarele anexe:  
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 - Centralizatorul listei de priorități și estimarea cheltuielilor pentru expertiza tehnică a 

construcțiilor cu destinația de locuință, pentru anul 2018; 

- Centralizatorul clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă 

pericol public și estimare cheltuieli pentru proiectare lucrări de intervenție, pentru anul 2018; 

 - Centralizatorul clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă 

pericol public și estimare cheltuieli executare lucrări de intervenție, pentru anul 2018. 

 

 

 
VIII.4 BIROUL PROIECTARE 

 

- Verificarea în teren a lucrărilor de protejare şi consolidare a platformei drumurilor judeţene, ca 

măsură de urmărire a comportării în timp a lucrărilor. 

- Verificarea şi constatarea în teren a zonelor de pe drumurile judeţene care prezintă pericol de 

accidente rutiere (la sesizarea poliţiei rutiere şi a primăriilor) pentru luarea măsurilor de montare de 

parapete şi indicatoare. 

- Constatări în teren şi verificări ale aspectelor semnalate în petiţii şi sesizări, în vederea stabilirii 

competenţelor de soluţionare a solicitărilor din petiţii şi sesizări. 

- Rezolvarea corespondenţei cu instituţiile  locale şi centrale, persoane fizice şi juridice, etc. 

- Întocmire de dosare de daună şi plată a despăgubirilor reprezentând contravaloarea prejudiciului 

produs pe drumurile judeţene de către conducatorii auto şi demersuri la societăţile de despăgubire RCA. 

- Activităţi de verificare în teren a semnalizării rutiere. 

- Activităţi de supraveghere şi corectare a modului de semnalizare rutieră şi întreţinere a 

drumurilor judeţene, emitere de dispoziţii de montare, înlocuire  a elementelor de semnalizare rutieră şi 

siguranţă rutieră. 

- Activităţi de inspecţie a drumurilor judeţene şi comunale, precum şi a podurilor de pe drumurile 

judeţene şi comunale. 

- Întocmirea stării de viabilitate a drumurilor judeţene şi comunale, a podurilor de pe drumurile 

judeţene şi comunale, conform datelor transmise de primăriile din judeţ, precum şi în urma verificărilor 

efectuate de personalul biroului. 

- Măsurarea drumurilor judeţene cu roata pentru stabilirea lungimii reale a drumului – măsura 

stabilită de Curtea de Conturi. 

- Întocmirea, în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi Întreţinere a Drumurilor 

Judeţene, a Programului lunar pentru execuţia lucrărilor de întreţinere a drumurilor judeţene. 

- Participarea în comisii de verificare în teren a lucrărilor executate lunar de către Direcţia 

Judeţeană de Protecţia Plantelor  şi de Întreţinerea Drumurilor  Judeţene Prahova. 

- Participarea în Comisiile de Recepţie (recepţii la terminarea lucrărilor, recepţii finale) pentru 

lucrările contractate de Consiliul județean Prahova. 

- Participarea în comisiile de recepţii ale autorităţilor publice locale din judeţul Prahova (recepţii la 

terminarea lucrărilor şi finale), la care CJPH a contribuit cu fonduri publice sau la care a participat în 

vederea urmăririi lucrărilor de interes public. 

- Participarea în Comisiile Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă pentru evaluare a efectelor 

calamităţilor naturale înregistrate pe raza judeţului. 

- Întocmire liste cu lucrările în regim de urgenţă (calamităţi), în ordinea priorităţilor, estimări 

lucrări, propuneri pentru remedierea în regim de urgenţă. 

- Verificarea lucrărilor de parteneriate cu Parohii şi Aşezăminte de Cult din judeţul Prahova. 
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- Întocmirea de relevee la clădiri (şcoli, grădiniţe, cămine culturale, etc.) şi propuneri pentru 

compartimentări. 

- Întocmirea de relevee, planuri şi faţade, întocmire antemăsuratori pentru lucrări de reparaţii şi 

reabilitare imobile aflate în administrarea Consiliului județean, inclusiv totemuri pentru intrări - ieşiri din 

judeţ aflate pe drumurile judeţene. 

- Verificarea documentelor primite în baza contractelor de proiectare elaborate cu proiectanţi 

externi şi semnarea proceselor verbale de recepţie a documentaţiilor. 

- Efectuarea de ridicări topo cu staţia totală pentru realizarea proiectării sau execuţiei lucrărilor de 

consolidare platformă drum. 

- Depunerea documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii de Acorduri şi Avize necesare derulării 

lucrărilor la diverse instituţii. 

- Întocmirea de Teme de proiectare sau Caiete de sarcini în vederea derulării proiectelor cu 

finanţare externă şi participarea la UIP–urile proiectelor aflate în derulare împreună cu Direcţia Proiecte 

cu Finanţare Externă, precum: 

o CAIET DE SARCINI LOTUL 1- Privind servicii juridice de consultanță, asistență și 

reprezentare, și de cadastru pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării obiectivului 

de investiții ”Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud 

Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova - DJ720 (km 15+500 - km 30+000)”. 
 

o CAIET DE SARCINI LOTUL 2- Privind servicii juridice de consultanță, asistență și 

reprezentare, și de cadastru pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării obiectivului 

de investiții ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judetene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud 

Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”. 

 

- Întocmirea de Proiecte de Hotărâri pentru Şedinţele Consiliului Judeţean Prahova aferente 

proiectelor, finanţate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 

conform  OUG 28/2013), precum: 
   

o ,,Reabilitare DJ 102 I - Valea Doftanei, km 35+100 - km 37+620”, cu amplasamentul în comuna 

Valea Doftanei , sat Trăisteni, judeţul Prahova.” 
 

o „Pasaj denivelat peste DN1 (CENTURA VEST) la  intersecţia cu DJ 101 şi strada Buda”. 
 

- Întocmirea documentaţiei tehnice - studiu de fezabilitate - pentru proiectul “Reabilitare DJ 

102 I-Valea Doftanei, km 35+100 - km 37+620”, cu amplasamentul în comuna Valea Doftanei, sat 

Trăisteni, judeţul Prahova.” 

 

- Întocmirea documentaţiei tehnice – proiect de execuţie - pentru proiectele : 

• Şanţuri şi rigole pavate, com. Gornet Cricov, DJ 102R, km 0+350 - km 0+600 (0,250km); DJ 

102C, km 13+968 – km 14+118 (0,150km) 

• Reparaţii rigole carosabile, DJ 101D, DJ 101G – com. Bărcăneşti; DJ 101G – com. Brazi 

• Întreţinere drum cu material pietros şi şanţuri de scurgere pe DJ 102I – com. Valea Doftanei 

• Refacere 0,040 km DJ 218 comuna Cosminele, etc. 

 

- Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru proiectele finanţate prin PNDL. 

 

- Colaborarea la întocmirea Programului de reparaţii şi a Programului de investiţii pentru anul 

2017. 
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VIII.5   COMPARTIMENT PARTENERIATE 

 În anul 2017 au fost primite și înregistrate de la 100 localități din județ solicitări pentru finanțarea 

unor lucrări realizate în parteneriat cu județul Prahova.  

Solicitările au urmărit realizarea unor obiective de interes public, precum: 

-  lucrări la unități de învățământ; 

-  sănătate; 

-  obiective social – culturale; 

-  sedii de primării;  

-  rețele de apă, gaze naturale;  

-  drumuri;  

-  alte obiective de importanță majoră locală. 

Conform prevederilor art. 35 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, 

autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii 

publice locale. 

Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care se prevăd și sursele 

de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate, 

respectând prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea 215/2001 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 35  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În urma analizei solicitărilor unităților administrativ-teritoriale, s-a alocat, prin hotărârile 

Consiliului Județean Prahova nr. 94/2017, 96/2017, 137/2017, 153/2017, 160/2017, 177/2017, 180/2017, 

181/2017, 198/2017, 209/2017, 221/2017, 222/2017, suma de 28.430.000 lei, repartizată pe capitole, 

astfel:  

- cap.51 – 1.060.000 lei ;  

- cap.61 –    100.000 lei;  

- cap.65 – 4.223.000 lei ;  

- cap.66 – 1.480.000 lei ;  

- cap.67 – 3.160.000 lei ;  

- cap.68 –   400.000 lei;  

- cap.70 – 2.945.100 lei ;  

- cap.74 – 1.150.000 lei;  

- cap.84 – 13.912.000 lei.  

 

 S-au întocmit 175 contracte de asociere și 33 acte adiționale încheiate la contractele de asociere 

existente. 

 

 Programul pentru anul 2017  a fost de 28.430.000 lei, din care: 

- realizat la 31decembrie 2017 – 23.855.899,06 lei,  

- rest nedecontat - 4.574.100,94 lei. 

Decontarea sumelor alocate de către județul Prahova, a fost concretizată prin plata a 221 dosare, 

fiecare conținând documente justificative vizate de persoanele în drept.  

Alte activități: 

- implicarea în procesul de coroborare a solicitărilor consiliilor locale, a propunerilor din lista 

de parteneriate aprobată, precum și a situației economice existentă pentru anul în curs, în vederea 

conturării proiectelor de hotărâre ale Consiliului Județean care se impun pentru finanțare. 

 

 
VIII.6   COMPARTIMENT MEDIU  

 

 Elaborarea ”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova pentru perioada 

2016-2020”  

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care are ca scop protejarea 

sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității 

aerului, consiliile județene au atribuții și responsabilități, cf. art.21, după cum urmează: 
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  a) elaborează planurile de menţinere a calităţii aerului şi le aprobă prin hotărâre a consiliului 

judeţean, după avizarea acestora de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului; 

  b) realizează măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de calitate a 

aerului, care intră în responsabilitatea lor şi asigură fonduri financiare în acest scop. 

Legea 104/2011 este susținută de H.G. 257 privind Metodologia de elaborare a planurilor de 

calitate a aerului, care a fost publicată în aprilie 2015 împreună cu Ordinului Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor nr.1206/2015 privind aprobarea listelor cu unitățile administrative-teritoriale 

întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerărilor prevăzute în  

anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Având în vedere rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a 

utilizat atât măsurători fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua 

Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în administrarea autorității publice centrale pentru 

protecția mediului, cât și pe baza rezultatelor obținute din modelarea matematică a dispersiei 

poluanților emiși în aer, județul Prahova s-a încadrat în regimul de gestionare II și a fost necesară 

inițierea Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii: pulberi în suspensie (PM10 și PM 

2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu 

(Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx). Planul de menținere a calității aerului  

conține măsuri pentru următorii 5 ani, astfel încât, nivelul poluanților să se păstreze sub valorile limită, 

așa cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 din Legea nr. 104/2011. 

În acest context, Consiliul Județean Prahova a elaborat în regie proprie ”Planul de menținere a 

calității aerului pentru județul Prahova pentru perioada 2016-2020”, conform Legii 104/2011 privind 

calitatea aerului  și HG 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planului.  

În anul 2017, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova a înregistrat valori crescute față de 

trendul zonei pentru indicatorul Benzen, în zona Brazi, astfel că, prin adresa nr. 6819/24.05.2017, se 

solicită completarea ,,Planului de menținere a calității aerului pentru județul Prahova”, cu măsuri de 

reducere a valorilor concentrațiilor indicatorilor cu tendință de creștere. 

Ținând cont de aspectele relatate mai sus și de numărul mare de reclamații și sesizări primite de 

instituțiile cu atribuții de mediu din județul Prahova, referitor la calitatea aerului în special în arealul 

Municipiului Ploiești, conform art. 50 din HG 257/2015, s-a impus achiziționarea de studii de mediu 

furnizate de o societate specializată și autorizată, în vederea revizuirii și definitivării ,,Planului de 

menținere a calității aerului în județul Prahova” 

Contractul de mediu este în derulare. 

 

 Proiectul ”Închidere rampă ecologică Bănești, jud. Prahova” 

Situaţia actuală a proiectului:  

În anul 2011, Consiliul Județean Prahova, a inițiat proiectul de închidere a Rampei Ecologice 

Bănești, conform calendarului stabilit de comun acord cu asociații: Consiliul Local Câmpina, Consiliul 

Local Bănești și cu autoritățile cu atribuții în domeniul mediului. 

  S-a întocmit documentația de proiectare a obiectivului ”Închidere Rampa ecologică Bănești”, 

conform Contractului de prestări servicii de proiectare nr. 7312/11.06.2012. Din cauza 

neconcordanțelor apărute în documentele cadastrale, avizarea OCPI a durat mai mult decât perioada 

estimată, astfel că, Autorizația de Construire s-a eliberat în data: 30.01.2014. 

  SC Apasco SA Maneciu, a fost investitorul și operatorul rampei în perioada 2002-2007 și avea 

obligația de a constitui ”Fondul pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului”, cf. HG 

349/2009 art. 12 și art.28, fond care nu a fost constituit. 

Din data de:17.12.2013 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva SC Apasco 

SA, fapt care atrage după sine suspendarea oricărei acțiuni în instanță. Administratorul judiciar 

desemnat este FIVE SPRL, care, după ce a fost informat asupra situației și obligativității participării SC 

Apasco la cheltuielile de inchidere, (în valoare de: 6.086.727 lei, conform devizului elaborat), a 

transmis refuzul societății de a participa la inchiderea rampei ecologice Bănești. 
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În anul 2016, au avut loc repetate întâlniri cu asociații implicați și cu organele cu autoritate în domeniul 

mediului. Nu s-a luat încă nicio hotărâre cu privire la angajarea cheltuielilor de închidere din cauza 

lipsei prevederilor legale referitor la situația în care operatorul nu a constituit fondul de închidere și este 

și în stare de insolvență.  

Dosarul de insolvență cu  termen 25.09.2017, s-a încheiat prin reorganizarea S.C. Apasco Măneciu 

S.A. 

 

 Colectarea şi predarea deşeurilor de cartuşe de imprimantă consumate din CJPH 

Consiliul Judeţean Prahova a încheiat în anul 2012 un Protocol de Colaborare cu SC Tin Factory SRL 

Timişoara, în vederea predării, cu titlu gratuit, a deşeurilor de cartuşe de imprimantă consumate 

colectate în vederea reciclării. Toate cheltuielile acestei activități se suportă de către prestatorul SC Tin 

Factory SRL, Timişoara. 

Astfel, în anul 2017, s-au colectat şi predat următoarele cantităţi: 

- 65 kg în data de: 31.03.2017 

- 15 kg în data de: 06.07.2017 

- 22 kg în data de: 01.09.2017 

Total: 102 kg 

 

 Participare săptămânală la Comisia Tehnică de Analiză din cadrul Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului, Prahova 

Comisia tehnică de analiză constituită la nivelul județului în cadrul Agenției pentru Protecția  Mediului 

Prahova, adună membrii din toate instituțiile cu atribuții în domeniul mediului cu scopul de a participa 

la luarea deciziilor în procesul de avizare a proiectelor care pot afecta mediul înconjurător.  

Întâlnirile comisiei sunt săptămânale. 

 

 Raportări lunare către APM Prahova, ale proiectelor de infrastructura de mediu 
Lunar se colectează din județ, de la toate primăriile, informații despre proiectele de infrastructură de 

mediu, anume: stații de tratare a apei potabile, stații de epurare apă uzată, sisteme de alimentare cu apă 

potabilă, sisteme de canalizare, depozite de deșeuri, stații de transfer deșeuri și instalații de tratarea 

deșeurilor. 

Datele sunt centralizate de APM Prahova până în data de 8 ale fiecărei luni, în vederea raportării către 

autoritățile centrale. 

 

 Soluționarea cererilor/sesizărilor/petițiilor din domeniul protecției mediului 

  - în cursul anului 2017 au fost rezolvate 2 petiții din domeniul protecției mediului. 

 

 Răspunsuri la cererile de informații de mediu/informații de interes public 

 - s-a răspuns la o cerere de informații de interes public privind mediul. 

 

 Participare la activități/seminarii/conferințe din domeniul mediului 

- Consultare publică privind acțiunile de management ale Ocolului Silvic – Raportul de activitate pe 

anul 2016, 01.03.2017; 

- ,,Program de diseminare de producere a biogazului prin utilizarea deșeurilor provenite de la 

animale” – organizator: Ministerul Apelor și Pădurilor, Baia Mare, aprilie 2017; 

- Conferința internațională ”Blue Waters and Green Agriculture”, 10-13 mai 2017, București; 

- Întâlnire cu Asociația Green Area, subiect: Dezbatere publică asupra Regulamentului Ariei protejate 

Câmpia Gherghiței, localitatea Slobozia, jud. Ialomița, iunie 2017. 

 

Proiectul - concurs de educație ecologică ”Gândește verde, gândește curat” inițiat și organizat 

anual de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. În 

2017 a avut loc a IX-a ediție a concursului, ediție la care au participat școlile din județ.  
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IX. ARHITECT ȘEF 

 
 

 
IX.1   SERVICIUL PLANIFICARE TERITORIU, URBANISM ŞI CADASTRU 

 

  Activitatea de elaborare a hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii: 

În cadrul activităţii de amenajare a teritoriului, în anul 2017, în baza prevederilor Legii nr. 

575/2001, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional- PATN- Secţiunea a V-a, 

Zone de risc natural, HGR nr. 447/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 

elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural al alunecărilor de teren şi inundaţii, Ordinul MLPAT nr. 

62/N/1998 privind  delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale, HGR nr. 382/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale: 

 

- S-au finalizat lucrările pentru elaborarea a 22 hărţi de risc la alunecări de teren – finalizând 

etapa I-a – ,,Studii geotehnice” în valoare de 274.890,00 lei cu T.V.A., din contractul în valoare totală 

de 547.400,00 lei cu T.V.A., pentru localităţile: oraşele Azuga, Băicoi, Boldești-Scăeni, Bușteni și 

comunele Apostolache, Bănești, Bucov, Cerașu, Cocorăștii-Mislii, Dumbrăvești, Florești, Filipeștii de 

Târg, Gornet, Măgurele, Măgureni, Măneciu, Păcureți, Păulești, Scorțeni, Tătaru, Vadu-Săpat și Valea 

Călugărească. Lucrările sunt în prezent supuse consultării populaţiei. 

- S-a solicitat de la M.D.R.A.P.F.E. şi s-au alocat de la bugetul de stat 247.887,90 lei în baza 

Contractului de finanţare nr. 11883/04.07.2017 şi a decontului justificativ pentru elaborarea celor 22 

hărţi de risc la alunecări de teren. Datorită unor erori în factura primită de la proiectant nu s-a putut  

efectua plata lucrărilor realizate în etapa I, ci doar garanția de bună execuție, și astfel se va returna la 

minister suma de 238.513,99 lei.     

- S-au extras şi transmis către 14 unităţi  administrativ-teritoriale, din totalul de 48 de unităţi ce 

prezintă risc la inundaţii, respectiv: Aluniş, Ariceştii Rahtivani, Bertea, Boldeşti-Scăieni, Breaza, 

Bucov, Dumbrava, Floreşti, Gorgota,  Gura Vitioarei, Lipăneşti, Poiana Câmpina, Puchenii Mari şi 

Vălenii de Munte, în format electronic, hărţile de hazard şi risc la inundaţii, având la bază „Harta de 

hazard şi risc la inundaţii a judeţului Prahova elaborată de A.N. Apele Române în anul 2014, pentru a 

putea fi integrate în planurile de urbanism conform prevederilor legale. 

- S-a întocmit  proiect de hotărâre pentru aprobarea hărţilor de risc la alunecări de teren 

finalizate în anul 2016 pentru următoarele 12 localităţi: orașul Urlați și comunele Bălțești, Ceptura, 

Fîntînele, Gornet-Cricov, Gura Vadului, Iordăcheanu, Plopu, Podenii Noi, Starchiojd, Valea Doftanei și 

Vărbilău. 

 

 Activitatea de finanţare şi stadiul realizării PUG-urilor localităţilor din judeţ 

- S-au solicitat de la primăriile celor 104 localităţi ale judeţului datele necesare întocmirii 

situaţiei privind necesarul de fonduri privind elaborarea şi /sau actualizarea planurilor urbanistice 

generale şi a regulamentelor locale de urbanism estimat pentru anul 2017, conform HGR 525/1996 cu 

modificările şi completările ulterioare, şi s-a transmis situaţia către M.D.R.A.P.F.E  

- M.D.R.A.P.F.E. a alocat de la bugetul de stat suma de 482.142,82 lei, conform contractului de 

finanţare nr. 70020/23.05.2017, pentru localităţile: Azuga, Baba Ana, Boldești Grădistea, Ciorani, 

Cosminele, Drăgăneşti, Dumbrava, Dumbrăvești, Gornet, Gornet Cricov, Izvoarele, Mizil, Salcia, 

Secăria, Sîngeru, Şotrile, Vadu Săpat şi Vălenii de Munte. 

 -  În luna noiembrie s-a întocmit decontul justificativ pentru solicitarea de la M.D.R.A.P.F.E. a 

sumei de 76.287,28 lei din bugetul de stat pentru localitățile Dumbrăvești-16.764,61lei, Secăria-10.710 

lei, Izvoarele-24.395 lei și Vadu Săpat-24.417,67 lei. S-a monitorizat stadiul elaborării/actualizării 

PUG-urilor şi a avizelor obţinute în acest scop.  
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- În luna decembrie a anului 2017, în baza actului aditional nr.1 încheiat între M.D.R.A.P.F.E. și 

C.J. Prahova pentru diminuarea sumei alocate de la bugetul de stat, de la valoarea  482.142,82 lei la 

valoarea de 405.016,97 lei, s-a întocmit decontul justificativ pentru suma de 145.906 lei pentru 

localităţile Cosminele – 29.869 lei, Drăgăneşti – 5.950 lei, Dumbrava -30.000, Singeru-22.015lei, 

Gornet Cricov- 3.570 lei, Baba Ana-36.652 lei, Mizil-17.850 lei. S-a monitorizat stadiul 

elaborării/actualizării PUG-urilor şi a avizelor obţinute în acest scop. 

Datorită faptului că ministerul a transmis suma de 145.906 lei la sfârșitul lunii decembrie, când 

trezoreria nu mai accepta plăți, suma nu a putut fi plătită și se va returna către minister. 

- S-au verificat PUG-urile actualizate pentru 14 localităţi şi s-au organizat întâlniri de lucru cu 

proiectanţii şi beneficiarii pentru efectuarea de completări şi corecturi la aceste documentaţii 

urbanistice. 

- În cadrul activităţii de avizare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în 

perioada de referinţă, s-au analizat 101 documentații (PUG, PUZ, PUD, studii de oportunitate, 

consultări). S-au organizat 8 şedinţe de avizare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a judeţului Prahova – constituită conform H.C.J. Prahova nr  131/31.08.2016 şi nr. 

129/25.07.2017, în cadrul cărora s-au analizat 86 documentaţii (PUG, PUZ, PUD, studii de 

oportunitate, consultări)   pentru care s-au emis 80 documente, astfel: 

 

Avize unice pentru documentaţii urbanistice (PUG, PUZ, PUD) şi 

hărţi de risc 

70 

Puncte de vedere pentru studii de oportunitate/consultări 10 

TOTAL  80 

 

Pentru primăriile fără structură s-au emis 3 avize de oportunitate aprobate de Preşedintele 

Consiliului judeţean, pentru studiile de oportunitate care au primit punct de vedere C.T.A.T.U. 

Numărul mai redus de şedinţe a fost generat de modificarea componenţei Comisiei ca urmare a 

alegerilor locale şi parlamentare, precum şi a modificărilor legislative numeroase din anul 2017. 

S-a întocmit  proiect de hotărâre pentru actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova; 

 

 Activitatea Colectivului de specialişti pentru recepţia topografică şi de avizare a documentaţiilor 

prezentate de societăţile cu capital de stat în vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de 

proprietate, conform HGR 834/1991, în anul 2017 – nu s-a ținut nicio ședință de avizare. 

Referitor la elaborarea Sistemul Informaţional Specific Domeniului Imobiliar Edilitar şi 

Băncilor de Date Urbane, în anul 2017 nu s-au depus din partea primăriilor solicitări de finanţare de la 

bugetul de stat  pentru realizare S.I.S.D.I.E.B.D.U. Totodată M.D.R.A.P.F.E. nu a alocat bani pentru 

această activitate în anul 2017. 

Asigurarea evidenţei fondului topografic al localităţilor din judeţ şi a documentaţiilor de 

amenajarea teritoriului şi urbanism avizate în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

a judeţului Prahova şi furnizarea de copii  contra cost după aceste planuri/documentaţii în vederea 

realizării unor documentaţii de urbanism, a unor investiţii sau pentru acte de înstrăinare şi pentru 

acţiuni în instanţă. 

 În anul 2017 s-au primit 16 de solicitări de furnizări de copii. 

 

 Activitatea de eliberare a actelor în domeniul construiri: 

 

Tipul actului emis în anul 2017 Număr 

solicitări 

analizate în 

anul 2017 

Numărul acte 

emise în anul 

2017 

 

Certificate de urbanism 212 149 
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Prelungiri certificate de urbanism 23 20 

Avize pentru certificate de urbanism 581 402 

Avize pentru autorizaţii de construire/desfiinţare 216 140 

Total documente 1032 711 

   

 S-au întocmit  2 proiecte de hotărâre privind stabilirea taxelor  speciale aplicabile în anul fiscal 

2018 in vederea eliberării unor documente din domeniul construcţiilor, şi respectiv pentru stabilirea 

taxelor  în domeniul construcţiilor, aplicabile în anul fiscal 2018.  

 

 

 
IX.2    COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ, CONTROL ÎN CONSTRUCŢII, AUTORIZARE 

 

Activitatea de control privind respectarea disciplinei în construcţii, îndrumarea primăriilor şi 

răspunsuri la sesizări: 

Compartimentul Disciplină, Control în Construcţii, Autorizare a efectuat un număr de 81 de 

verificări în teren privind respectarea disciplinei în construcţii pe teritoriul judeţului Prahova, în urma 

cărora s-au întocmit 81 note de constatare. Totodată s-au făcut verificări în teren şi s-au transmis 

răspunsuri la 42 de petiţii primite de la cetăţeni şi persoane juridice. 

S-au efectuat 40 de controale tematice privind modul de întocmire a certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire și respectarea disciplinei în construcţii de către primăriile judeţului Prahova, 

care s-au finalizat cu procese verbale de control. 

Au fost întocmite 5 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.  

A fost demarată o acţiune în instanţă pentru o persoană fizică (nerespectarea termenului de 

intrare în legalitate stabilit prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru 

construirea unui omobil cu destinație agroturistică și, prin Direcția Juridic, Contencios și Administrație 

Publică, au fost sesizate organele de urmărire penală pentru continuarea lucrărilor neautorizate. 

 

 

 Activitatea de eliberare a actelor in domeniul construirii 

Tipul actului emis în anul 2017 Număr solicitări 

analizate în anul 

2017 

Număr acte 

emise în anul 

2017 

 

Autorizaţii de construire 64 42 

Autorizaţii de desfiinţare 4 4 

Prelungiri autorizaţii de construire 24 24 

Prelungiri autorizaţii de desfiinţare 0 0 

Total documente emise 92 70 

 

 

 S-a participat la 17 recepţii la terminarea lucrărilor pentru investiţiile autorizate de Consiliul 

Judeţean Prahova. 

 S-a efectuat regularizarea taxelor pentru 15 autorizaţii de construire emise de Consiliul Judeţean 

Prahova. 

 S-au rezolvat 9 solicitări de furnizări de copii după documente emise. 

 S-au înregistrat 134 de adrese referitor la activitatea post autorizare, 10 adrese urmărire 

execuţie, 34 adrese corespondenţă internă, 131 adrese corespondenţă cu administraţia locală, 68 adrese 

corespondenţă cu alte instituţii locale, 2 adrese corespondenţă cu ministere, 23 adrese  corespondenţă 

diversă. 
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IX.4    BIROUL UNIC 

Au fost evidenţiate 2322 documente spre soluţionare, din care: 1508 documente au fost 

soluţionate favorabil, 254 documente în curs de soluţionare, 311 documente au fost restituite pentru 

completări şi 236 de documente nu au necesitat rezolvare. 

 Prin portalul Sistemului Integrat de Urbanism pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii s-au 

depus de către cetăţeni un număr de 1716 dosare care au fost analizate de funcţionarii de la Biroul 

Unic, rezultând  1430 de dosare acceptate. 

 

  

Tematica Nr. 

Autorizaţie de construire 64 

Autorizaţie de construire - continuare de lucrări 9 

Autorizaţie de construire - urmărire execuţie 137 

Autorizaţie de desfiinţare 4 

Autorizaţie de desfiinţare- urmărire execuţie 2 

Aviz de oportunitate 3 

Aviz pentru autorizaţie de construire 184 

Aviz pentru autorizaţie de desfiinţare 22 

Aviz pentru certificat de urbanism 581 

Cadastru 5 

Certificat de urbanism 212 

Completări Autorizaţie de Construire în regim de urgenţă 2 

Control activitate în construcţii 156 

Copii Autorizaţii de Construire emise de primării 1 

Copii Certificate de Urbanism emise de primării 7 

Corespondenţă H.G.R. 834/1991 3 

Corespondenţă S.I.U.G.R.C. 1 

Corespondenţă cu administraţia locală (comune, etc) 287 

Corespondenţă cu alte instituţii locale 68 

Corespondenţă cu ministere 16 

Corespondenţă diversă 86 

Corespondenţă hărţi de risc 38 

Corespondență cadastru imobiliar edilitar 1 

Corespondenţă internă, referate 126 

Hărți de risc 9 

Finanțare PUG  1 

Furnizare copii documente 29 

Îndreptare de eroare documente emise 54 

Finantare cadastru imobiliar edilitar 1 

P.U.D.-Plan urbanistic de detaliu 9 

Completări PUG 2 
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Punct de vedere C.T.A.T.U. - consultare 1 

Punct de vedere C.T.A.T.U. – pentru studiu de oportunitate 16 

P.U.G.-Plan urbanistic zonal 56 

Alte documentații pentru avizare CTATU 1 

Petiţii 43 

Prelungire autorizaţie de construire 24 

Prelungire certificat de urbanism 23 

Ședința CTATU 8 

TOTAL dosare valide depuse prin portal si acceptate în backoffice 2322 

 

 Au fost analizate/aprobate 98 de cereri de audienţă la Arhitectul Şef al judeţului depuse prin 

portalul Sistemului Integrat de Urbanism pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii. 

 

 Alte activităţi  

 Consultanţă acordată primăriilor  şi proiectanţilor la elaborarea şi verificarea Planurilor 

Urbanistice Generale; 

 Consultanţă acordată primăriilor pe probleme de urbanism şi lucrări de construire; 

 Participare la şedinţele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice; 

 Participare la şedinţele ALZIAR; 

 Participare la a XVII-a Conferință Europeană a Miniștrilor responsabili cu Amenajarea 

Teritoriului(CEMAT), cu tema "Zonele funcționale – capitalizarea potențialului local prin politici de 

dezvoltare teritorială în Europa" 

 Participare la Conferința internațională “Security of istorical cities” în Croația 

 Participare la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România la Băile 

Herculane 

 Participare la Seminarul national “Arhitectura Culturii - clădiri vechi, cultură perenă” 

organizat  la Cluj de Consiliul Județean Cluj, A.L.Z.I.A.R. și Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” 

 Participare la grupul de lucru organizat de M.D.R.A.P.F.E. pentru analiza propunerii de 

modificare a Legii 50/1991 (R). 

 Participare la şedinţele Comitetului special constituit din cadrul Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Prahova; 

 Participare la grupurile de lucru şi la dezbaterile publice privind rapoartele de mediu aferente 

PUG-urilor aflate în elaborare/actualizare, organizate la sediul primăriilor din judeţ; 

 Transmitere date lunare - situaţia certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire 

emise de către C.J. Prahova către Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

 Transmitere raportare lunară de date către Institutul Naţional de Statistică pentru clădirile 

autorizate de C.J. Prahova; 

 Încărcare şi gestionare date în sistemul informatic „Sistem Integrat de Urbanism pentru 

Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii”; 

 Transmitere puncte de vedere pentru propunerile de modificări legislative în domeniul 

urbanismului, cadastrului, construcţiilor şi domenii conexe; 

 Activităţi de audit intern; 

 Consultanţă de specialitate pentru Hidro Prahova pentru implementarea proiectului 

„Reabilitare şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova” 

 Participarea la sediul Instituţiei Prefectului Prahova la şedinţele de mediere privind 

diferendul dintre localităţi, referitor la limitele administrativ – teritoriale; 
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X. DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

 

 
 

X.1   COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE 

 

 Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul 2017: 

Proceduri de achiziție publică TOTAL Produse Servicii Lucrari 

Achiziție directă 104 13 72 19 

Procedură simplificată 25 0 9 16 

Licitație deschisă 7 3 3 1 

Negociere fără publicare prealabilă 2 0 1 1 

Total 138,00 16 85 37 

 

 Au fost realizate 392 de achiziții publice, din care 296 de achiziții publice realizate prin sistemul 

electronic. 

Durată medie de realizare a unui proces de achiziție publică: 

- Achiziție directă o durată medie de 30 zile 

- Procedură simplificată o durată medie de 80 zile 

- Licitație deschisă o durată medie de 105 zile 

- Negociere fără publicare prealabilă o durată medie de 30 zile 

 Au fost formulate 8 contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.  Au fost 

anulate 20 proceduri de atribuire.  

 

 Lista contractelor de achiziție publică încheiate în anul 2017: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul Contractului Valoare 

contract (LEI 

fara TVA) 

Tipul 

procedurii 

 

Castigător 

1 

Proiectare și asistență tehnică pentru 

obiectivul "Consolidare DJ 205G, 

comuna Cornu, Punctul Swisscaps- 

zona km 0+025  și punctul Stroiescu 

zona km 0+750 

61.000,00 Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA    SC 

DINENG DEV SRL - 

SC INTO SRL 

4 

Intocmire ridicare topografică (RT) 

aferentă obiectivului: "Refacere 3 

podețe pe DJ 101 T (punct "Șinca, 

zona Mătrăguni"-2 podețe; punct 

"Școala" sat Lutu Rosu - 1 podeț, 

comuna Bertea"), județul Prahova 

5.400,00 Achiziție 

directă 

SC EDROM CART 

SRL 

5 

Servicii informatice de mentenanță 

pentru Sistemul integrat de 

urbanism pentru gestionarea relației 

cu cetățenii( SIUGRC) 

262.800,00 Procedură 

simplificată 

SC INFINIO 

SOLUTION SRL 

6 

Proiectare și asistență tehnică pentru 

obiectivul "CONSOLIDARE 

DJ101R, COMUNA CORNU, 

PUNCT FRANCU" 

27.000,00 Procedură 

simplificată 

SC ROYAL CDV G2 

SRL 



 45 

8 

Imbrăcăminte bituminoasă ușoară 

DJ 206 Talea, KM 7+740 - KM 

9+000, Județul Prahova 

1.229.544,61 Procedură 

simplificată 

SC RONI CIVIL 

INTEROUTE SRL 

9 

Intocmire studiu geotehnic (SG) 

aferente obiectivului: "Refacere 3 

podete pe DJ 101 T (punct "Sinca, 

zona Mătrăguni" - 2 podete; punct 

"Școala" sat Lutu Rosu - 1 podeț, 

comuna Bertea", județul Prahova 

6.400,00 Achiziție 

directă 

SC GEOLOGIC DON 

SRL 

10 
Service 6 bucăți ascensoare la 

Palatul Administrativ Ploiești 

65.160,00 Achiziție 

directă 

SC ENY DUPLEX 

SRL 

11 

Refacere DJ 219, alunecări de teren 

km 16+050, L=40, Predealul Sărari 

840.629,57 Procedură 

simplificată 

Asocierea SC Maristar 

Com SRL,  SC Crobo 

Stone SRL 

15 

Servicii informatice de mentenanță 

pentru realizarea unei noi versiuni, 

administrarea și întreținerea site-ului 

Consiliului Județean Prahova 

43.450,00 Achiziție 

directă 

SC DEMMONET 

NETWORK 

SYSTEMS SRL 

17 

Servicii de certificare:  Certificat 

digital calificat + dispozitiv 

criptografic pentru utilizator 

95,00 Achiziție 

directă 

SC Certsign SA 

18 

Servicii informatice de mentenanta 

pentru infrastructura de retea si 

echipamentele informatice din 

dotarea Consiliului Judetean 

Prahova 

64.900,00 Achiziție 

directă 

SC MACCITY 

SYSTEMS SRL 

19 

Întocmire studii geotehnice aferente 

obiectivului „Pasaj denivelat peste 

DN1 (Centura Vest), la intersectia 

cu DJ 101I și strada Buda”, județul 

Prahova 

17.000,00 Achiziție 

directă 

SC GEOLOGIC DON 

SRL 

20 

Servicii de curățenie în Palatul 

Administrativ, Palatul Culturii și 

sediul ISU 

330.277,76 Procedură 

simplificată 

SC EUROTOTAL 

COMP SRL 

21 
Furnizare abonamente 19.079,81 Achiziție 

directă 

SC CALLIOPE SRL 

22 

Proiectare D.A.L.I. și proiect tehnic 

cu detalii de execuție, întocmire 

cerere de finanțare și asistență 

tehnică pentru obiectivul 

"Restaurarea, consolidarea și 

dotarea Casei compozitorului Paul 

Constantinescu" 

205.000,00 Procedură 

simplificată 

Impex Romcatel 

Cercetare Proiectare 

SA 
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23 

Servicii de certificare:  Certificat 

digital calificat + dispozitiv 

criptografic pentru utilizator 

95,00 Achiziție 

directă 

SC Certsign SA 

26 

Servicii de proiectare Studiu de 

Fezabilitate și Proiect Tehnic cu 

Detalii de Execuție, întocmire cerere 

de finanțare și asistență tehnică 

pentru obiectivul ”Modernizarea și 

reabilitarea drumurilor județene 

identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia – traseul 

regional 2 – tronsonul Prahova - DJ 

720 (Km. 15+500 – Km. 30+000)” 

254.675,00 Licitație 

deschisă 

Asocierea SC NV 

CONSTRUCT SRL -

SC GOODWILL 

CONSULTIN GWC 

SRL 

28 

Servicii de recrutare și selectie a 

candidatilor pentru 18 functii de 

membru în consiliile de 

administrație ale societăților la care 

CJ Prahova este actionar unic. 

68.940,00 Achiziție 

directă 

SC INSPIRE 

HUMAN 

RESOURCES SRL 

29 

Proiectare și execuție de lucrări 

aferente contractului: 

“CONSTRUIREA STAŢIEI DE 

TRATARE MECANO 

BIOLOGICĂ A DEŞEURILOR 

BIODEGRADABILE Ploieşti”, din 

cadrul proiectului:„ SISTEM DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

PRAHOVA” 

51.707.063,19 Licitație 

deschisă 

SC STRABAG SRL 

39 

Întocmire ridicare topografică a 

obiectivului Pasaj denivelat peste 

DN1( Centura  Vest) la intersecția 

cu DJ 101I și strada Buda 

25.000,00 Achiziție 

directă 

SC EDROM CART 

SRL 

42 

Elaborare ridicare topografică ( RT) 

consolidare DJ 234, Chiojdeanca, 

Punct Fătu, km 3+900, județul 

Prahova 

15.960,00 Achiziție 

directă 

SC EDROM CARD 

SRL 

43 

Elaborare studiu geotehnic - 

consolidare DJ 234, Chiojdeanca, 

Punct Fătu, km 3+900, județul 

Prahova 

14.000,00 Achiziție 

directă 

SC GEOLOGIC DON 

SRL 

44 

Actualizare expertiză tehnică 

consolidare DJ 234, Chiojdeanca, 

Punct Fătu, km 3+900, județul 

Prahova 

10.000,00 Achiziție 

directă 

SC DINENG DEV 

SRL 
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54 

Punere în siguranță a DJ 101P prin 

refacerea podețului de la km 23+010 

și refacerea taluzului mal stang al 

Pârâului Tulburea în zona km 

23+400, Comuna Poiana Câmpina, 

Județul Prahova 

440.385,10 Procedură 

simplificată 

S.C. CONSTRUCTII 

FEROVIARE 

DRUMURI PODURI 

SRL 

55 

Servicii pentru realizarea paginii 

web a proiectului:” Fazarea 

proiectului Sistem de management 

integrat al deseurilor în județul 

Prahova”, găzduirea, întreținerea, 

optimizarea și administrarea 

domeniului 

www.managementdeseuriprahova.ro 

4.580,00 Achiziție 

directă 

SC TOP MEDIA 

PRINT SRL 

56 

Servicii de dirigenție de șantier - 

aferente lucrării: „Punere în 

siguranță a DJ 101P prin refacerea 

podetului de la km 23+010 si 

refacerea taluzului mal stang al 

paraului tulburea in zona km 

23+400, comuna poiana campina, 

judetul prahova 

4.403,85 Achiziție 

directă 

STANCIU I. 

GHEORGHE PFA 

57 

Proiectare si executie: Împrejmuire 

parțială pe laturile Nord- Est la 

Spitalul de Urgență Ploiesti, str. 

Buna Vestire, nr. 1-3, Ploiești, 

Județul  Prahova 

16.881,70 Achiziție 

directă 

SC GEBO 

CONSTRUCT SRL 

58 

Extindere retea iluminat pe DJ 102, 

de la Spitalul Judetean de Urgență 

Ploiești la Pasajul rutier peste DN 

1B 

553.024,26 Procedură 

simplificată 

SC FLASH 

LIGHTING 

SERVICES SA 

60 

Lucrări de întreținere periodică a 

drumurilor publice – ”COVOARE 

ASFALTICE – 2017 – ETAPA I ” 

Loturile 1-4 

1.153.351,68 Procedură 

simplificată 

SC STRABENBAU 

LOGISTIC SRL 

BLEJOI 
1.153.575,53 Procedură 

simplificată 

1.281.977,39 Procedură 

simplificată 

1.196.453,57 Procedură 

simplificată 

65 

Servicii de proiectare și executie a 

lucrărilor de racord la rețeaua 

electrică pentru obiectivul Stația de 

Tratare Mecano - Biologică a 

Deșeurilor Biodegradabile Ploiești. 

249.454,00 Achiziție 

directă 

SC INELCO MON 

IMPES SRL 
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66 

Elaborarea harților de risc natural și 

a planurilor de risc detaliate pentru 

alunecări de teren pentru un număr 

de 22 unități administrative-

teritoriale ale județului Prahova 

componentă a Planului de 

Amenajarea Teritoriului Județean 

și/sau Zonal și a planurilor de risc 

natural la alunecări, detaliate în 

Planul de Urbanism General și în 

Regulamentul Local de Urbanism 

460.000,00 Procedură 

simplificată 

IPTANA 

TRANSPROIECT 

80 

Furnizarea și distribuirea produselor 

lactate și de panificație pentru elevii 

din învățământul primar și 

gimnazial  de stat si privat, precum 

și pentru copiii preșcolari  din 

grădinițele de stat și private cu 

program normal de 4 ore,  din 

județul Prahova, în anul școlar 

2017-2018. 

12.982.721,95 Licitație 

deschisă 

Asocierea SC LIDO 

GIRBEA SRL, SC 

VOIPAN SIL SRL, 

SC AGROSEMCU 

SRL, SC SIMULTAN 

SRL, SC OLTINA  

IMPEX PROD COM 

SRL 

84 

”Proiectare studiu de fezabilitate și 

proiect tehnic cu detalii de execuție, 

întocmire cerere de finanțare și 

asistență tehnică ” pentru obiectivul 

” Modernizarea și reabilitarea 

drumurilor județene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud 

Muntenia – traseul regional 3 – 

tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 

102D, DJ 100C ”. 

560.935,00 Licitație 

deschisă 

SC NV CONSTRUCT 

SRL 

85 

Construire clădire Școala 

Gimnazială Specială Nr. 1 Ploiești 

județul Prahova 

3.344.470,16 Procedură 

simplificată 

SC SCUT 

CONSTRUCT 

86 
Întreținere și reparații clădiri Palatul 

Administrativ, Palatul Culturii 

359.000,00 Procedură 

simplificată 

SC GEBO 

CONSTRUCT SRL 

87 
Proiectare și asistență tehnică DJ 

214 Brebu Km 7+850 

38.750,00 Procedură 

simplificată 

SC NV CONSTRUCT 

SRL 

89 
Abonament 

 la www.codulmunci.ro 

594,00 Achiziție 

directă 

SC ALIAD SRL 

90 
Abonament  

la www.juridice.ro 

913,00 Achiziție 

directă 

SC 

JURESSA.NET.SRL 
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93 

,,Reabilitare sistem microzonal 

alimentare cu apa (sursa Crasna) – 

înlocuire conductă de transport apă 

potabilă și reabilitare construcții 

hidrotehnice aferente, de la stația de 

tratare Schiulesti, la rezervorul de 

înmagazinare Gogon, oraș Slănic”. 

4.155.893,69 Procedură 

simplificată 

SC MONTIN SA 

95 

Servicii de întreținere și reparații a 

perifericelor informatice (cartușe și 

tonere) 

18.000,00 Achiziție 

directă 

SC PROLOM 

PRINTSERV 

SOLUTIONS SRL 

96 

Elaborare SG aprofundat-

"Consolidare DJ102M, zona km 

10+700, com.Podenii Noi", jud. 

Prahova 

9.000,00 Achiziție 

directă 

SC Geologic Don SRL 

99 
Servicii de monitorizare prin GPS 1.152,00 Achiziție 

directă 

SC EVOTRACKING 

SRL 

101 

Proiectare (Intocmire RT, SG si ET, 

DALI, PTE, documentație pentru 

obținere CU, documentații pentru 

obținerea avizelor prevăzute în CU, 

PAC), inclusiv asistență tehnică și 

Execuție aferente obiectivului 

„Consolidarea și refacerea DJ 100H, 

0,050 km, comuna Lapos”, județul 

Prahova 

355.000,00 Procedură 

simplificată 

ASOCIEREA NIM 

CONSTRUCT SRL  – 

HYDRO DESIGN & 

ENGINEERING SRL 

103 
Verificare instalație de gaze imobil 

str. Popa Farcas nr.45, Ploiești 

600,00 Achiziție 

directă 

SC OCVIP SERV 

SRL 

104 

Protejarea corpului și a platformei 

drumului întreținere drum cu 

material pietros și sanțuri de 

scurgere pe DJ 102 I Valea Doftanei 

zona Priscu km 45+910 - km 

49+910 

163.800,49 Procedură 

simplificată 

SC ANDRADA 

SABIN CONSTRUCT 

SRL 

105 

Reparații drumuri județene DJ 231, 

Gornet - Păcureți, km 10+121 și km 

11+580. 

378.165,32 Procedură 

simplificată 

SC STRABENBAU 

LOGISTIC SRL 

BLEJOI 

106 

Servicii informatice de mentenanță 

pentru Sistemul Informatic destinat 

Registrului agricol în format 

electronic(SIGRA) 

39.600,00 Procedură 

simplificată 

SC INFINIO 

SOLUTIONS SRL 



 50 

109 

Proiectare (întocmire RT, SG, ET, 

DALI, PTE, documentație pentru 

obținere CU, documentație pentru 

obținerea avizelor prevăzute în CU, 

PAC), inclusiv asistență tehnică și 

Execuție aferente obiectivului 

”Reparații și apărări de mal 1 pod 

comuna Drajna”, județul Prahova 

581.703,92 Procedură 

simplificată 

ASOCIEREA SC 

ROYALVIL SRL &  

SC SNIF PROIECT 

S.A.,  SC ROYALVIL 

SRL 

110 

Proiectare ( întocmire RT, SG,  ET, 

DALI, PTE,  documentatie pentru 

obtinerea CU, documentații pentru 

obținerea avizelor prevăzute în CU, 

PAC),  inclusiv asistență tehnică și 

execuție aferente obiectivului: 

„Refacere 1 podeț comuna 

Cosminele, județul Prahova”. 

171.029,60 Procedură 

simplificată 

ASOCIEREA NIM 

CONSTRUCT SRL  – 

HYDRO DESIGN & 

ENGINEERING SRL 

115 

Proiectare ( Intocmire RT, SG, ET, 

DALI, PTE, docum CU, docum 

avize, PAC), inclusiv AT, si 

executie  pentru Refacere DJ 233, 

0,550 km, Comuna Ariceștii Zeletin. 

583.389,60 Procedură 

simplificată 

ASOCIEREA NIM 

CONSTRUCT SRL  – 

HYDRO DESIGN & 

ENGINEERING SRL 

116 
Cameră termoviziune 46.852,00 Achiziție 

directă 

SC Drager Safety 

Romania SRL 

117 
Detectoare gaze 23.963,00 Achiziție 

directă 

SC Drager Safety 

Romania SRL 

118 
Aplicații software 24.562,00 Achiziție 

directă 

SC Graitec Roumanie 

SRL 

119 

Servicii poștale de predare, 

prelucrare și livrare al trimiterilor de 

corespondență la nivelul CJPh 

16.980,15 Achiziție 

directă 

COMPANIA 

NATIONALA 

POSTA ROMANA 

SA 

120 
Dozatoare apă 10.495,00 Achiziție 

directă 

SC IMA CONCEPT 

SRL 

121 
Aplicație software 43.800,00 Achiziție 

directă 

SC Fida Solutions 

SRL 

122 

”Proiectare (Întocmire RT, SG, ET, 

DALI, PTE, documentaţie pentru 

obţinere CU, documentaţii pentru 

obţinerea avizelor prevăzute în CU, 

PAC), inclusiv asistenţă tehnică şi 

execuţie aferente obiectivului: 

„Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 

pe DJ 234 Salcia, 1,464 km (km 

6+970 – km 8+145; km 8+396 – km 

8+685)”, judeţul Prahova. 

1.554.857,17 Procedură 

simplificată 

S.C.Pikanore S.R.L. 

128 

Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară  

pe DJ 231 Gornet-Păcureți 

de  la km 8+310” 

1.765.233,13 Procedură 

simplificată 

SC STRABENBAU 

LOGISTIC SRL 
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129 

Furnizarea fructelor (mere) pentru 

preşcolarii din gradiniţele de stat 

autorizate/acreditate şi particulare 

acreditate cu program normal de 4 

ore pentru anul şcolar 2016-2017 

141.867,99 Licitație 

deschisă 

SC MATPOL IMPEX 

SRL 

130 

Furnizarea fructelor (mere) pentru 

elevii din învățământul primar si 

gimnazial de stat și privat 

 pentru anul scolar 2016-2017. 

1.111.383,00 Licitație 

deschisă 

SC LIBRO EVENTS 

SRL 

131 

Servicii de formare/perfecționare 

profesională, precum și servicii 

hoteliere 

122.250,00 Procedură 

simplificată 

SC AVANGARDE 

BUSINESS GROUP 

SRL 

132 

Proiectare (întocmire RT, SG,  ET,  

DALI, PTE, documentație pentru 

obținere CU, documentații pentru 

obtinerea avizelor prevăzute în CU, 

PAC), inclusiv asistență tehnică și 

execuție aferente obiectivului 

”Consolidare și refacere DJ 100M, 

0,030km, comuna Cărbunești și 

refacere podeț pe DJ 100M, comuna 

Cărbunești, judetul Prahova” 

289.330,84 Procedură 

simplificată 

ASOCIEREA NIM 

CONSTRUCT S.R.L., 

SC HYDRO   

DESIGN & 

ENGINEERING SRL 

136 

Proiectare și execuție pentru:  

Împrejmuire partială pe laturile 

Nord- Est la Spitalul de Urgență 

Ploiești, str. Buna Vestire, nr. 1-3, 

Ploiești, Județul Prahova. 

16.881,70 Achiziție 

directă 

SC GEBO 

CONSTRUCT SRL 

137 

Servicii de proiectare și execuție a 

lucrărilor de racord la rețeaua 

electrică pentru obiectivul Stația de 

Tratare Mecano - Biologică a 

Deșeurilor Biodegradabile Ploiești. 

249.454,00 Achiziție 

directă 

SC INELCO MON 

IMPEX SRL PITESTI 

138 

Refacere DJ 102I, 0,060 km, 

Comuna Valea Doftanei, Județul 

Prahova 

25.931,60 Achiziție 

directă 

SC ANDRADA 

SABIN 

CONSTRUCTII SRL 

 

 

 

 
X.2  SERVICIUL TRANSPORT 

 

Verificarea și analizarea documentației depusă de operatorii de transport în vederea obținerii 

licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, 

eliberându-se  un număr de 221 licențe de traseu și caiete de sarcini aferente acestora, pentru care s-au 

încasat tarife corespunzătoare, în valoare totală de 49.801 lei, întocmindu-se în acest sens raport de 

specialitate care include propunerea justificată de acordare a acestora. 

Efectuarea de controale și monitorizări  în trafic, privind modul de realizare a serviciilor de 

transport județean de persoane și respectarea condițiilor impuse de licențele și caietele de sarcini 

eliberate, fiind aplicate 23 sancțiuni contravenționale în cuantum de 12.900 lei. 

Întocmirea documentației necesară adoptării unui număr de 13 hotărâri ale Consiliului  județean 

privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport de persoane prin 
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curse regulate speciale, precum și 4 hotărâri pentru actualizarea programului județean de transport prin 

curse regulate și o hotărâre de atribuire a unei licențe de traseu. 

Verificarea și soluționarea a 15 petiții privind transportul de persoane; 

Verificarea și analizarea a 64 de solicitări cu privire la înlocuirea mașinilor titulare, modificarea 

numerelor de înmatriculare în urma terminării perioadei de leasing, eliberări licențe traseu 

suplimentare, pentru care s-au întocmit referate de analiză a punctajului și au fost trimise adrese la 

Agenția A.R.R.Prahova și la sediul operatorilor. 

Analizarea semestrială a implementării sistemului de control intern managerial. 

 

 Gradul de realizare a indicatorii de performanță la 31.12.2017:  

-   Gradul de acoperire a traseelor aprobate prin programul județean, prin delegarea gestiuni:   

100% 

Numărul de trasee pe care se efectuează transport de persoane, în raport cu numărul de trasee 

stabilite prin programul județean:  

 -136 trasee pe care se efectuează transportul din 136 trasee stabilite - 100 % 

Gradul de realizare a controalelor planificate  în activitatea de transport - 124%. 

 

 

 

 

 

XI. DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI EUROPENE 

 

 
 

XI.1 SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  

 

 Situația proiectelor coordonate la nivelul Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, la finalul 

anului 2017: 

 

 

PROIECTE FINALIZATE ȘI AFLATE ÎN PERIOADA DE MONITORIZARE POST-

IMPLEMENTARE: 

 

 

PROGRAM OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU – Axa Prioritară 2. Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul Major de 

Intervenţie 2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 

infrastructurii de management al deşeurilor. 

  

Proiecte: 
  
 „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”.  

Valoarea totală a proiectului: 184.545.306,00 lei 

- S-a semnat contractul de finanțare în data de 18.02.2013; 

- Durata de implementare 40,5 luni; 

- Proiect finalizat la data de 30 iunie 2016, cu excepția contractului de lucrări CL 3 

„Construirea stației de tratare mecano-biologică Ploiești”, care a fost reziliat și pentru care a fost reluată 

procedura de achiziție publică. 

 



 53 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL – Axa prioritară 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”. 

 

Proiecte: 
 

 „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către 

Spitalul Judeţean Prahova, prin realizarea pasajului rutier în continuarea DJ102 peste DN1B” 

Valoarea totală a proiectului: 78.595.330,24 lei 

- S-a semnat contractul de finanțare în data de 11.01.2013; 

- Proiectul a avut o perioadă de implementare de 42 de luni de la data semnării 

contractului de finanțare; 

- Proiect finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-implementare. 

 

 

 „Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde, Ploieşti, Prahova” 

Valoarea totală a proiectului: 40.450.278,34 lei 

- S-a semnat contractul de finanţare în data de 07.05.2012; 

- Proiectul a avut o perioadă de implementare de 43 luni și 24 de zile de la data semnării 

contractului de finanțare; 

- Valoarea finală a contractului conform actului adițional nr.3 la contractul de finanțare a 

fost de 36.787.661,03 lei; 

- Proiect finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-implementare. 

 

 

  „Restaurarea şi consolidarea Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti” 

Valoarea totală a proiectului: 7.949.234,57 lei 

- S-a semnat contractul de finanţare în data de 27.07.2012; 

- Proiectul a avut o perioadă de implementare de 36 luni de la data semnării contractului 

de finanțare; 

- Valoarea finală a contractului conform actului adițional nr.3 la contractul de finanțare a 

fost de 5.012.889,99 lei; 

- Proiect finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-implementare. 

 

 

 „O şansă pentru o nouă rază de soare” – reabilitarea/modernizarea şi echiparea 

specifică a Complexului de servicii comunitare „Rază de Soare” Băicoi  

Valoarea totală a proiectului: 3.813.672,52 lei 

- S-a semnat contractul de finanţare în data de 29.10.2012; 

- Proiectul a avut o perioadă de implementare de 33 luni de la data semnării contractului 

de finanțare; 

- Valoarea finală a contractului conform actului adițional nr.3 la contractul de finanțare a 

fost de 2.868.720,32 lei; 

- Proiect finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-implementare. 

 

 

  „Reabilitarea/modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu handicap, comuna Ariceştii Rahtivani (sat 

Nedelea)” 

-  S-a semnat contractul de finanţare în data de 07.05.2012; 

- Valoarea totală a proiectului: 10.489.428.75 lei. 
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- Proiectul a avut o perioada de implementare de 31 luni de la data semnarii contractului 

de finantare; 

- Proiect finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-implementare. 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. 

 

Proiecte:   
 

 „Restaurarea şi consolidarea conacului Pană Filipescu” 

Valoarea totală a proiectului: 13.148.597,54 lei 

- S-a semnat contractul de finanţare în data de 16.07.2012; 

- Proiectul a avut o perioadă de implementare de 40 de luni; 

- Valoarea finală a proiectului – 7.667.959,64 lei; 

- Proiect finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-implementare. 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

ECONOMICE  -  Axa Prioritară 3 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi 

public, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice, Operaţiunea 1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii 

la broadband, acolo unde este necesar - la nivel local. 

 

Proiecte:   
 

 „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic – zona 

Centru” 

Valoarea totală a proiectului: 4.762.487,84 lei. 

- S-a semnat contractul de finanțare în data de 06.12.2013; 

- Termen de finalizare 08.11.2015; 

- Proiect finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-implementare. 

 

 

 „Accesabilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploiesti Vest şi platforma 

industrială Brazi” – solicitant municipiul Ploieşti, în parteneriat cu judeţul Prahova 

 

Valoarea totală a proiectului: 90.833.498,09 lei 

- Au fost adoptate hotărârile Consiliului Judeţean de aprobare a Acordului de Parteneriat 

între municipiul Ploieşti şi judeţul Prahova privind realizarea proiectului, de aprobare a documentației 

tehnico – economice; 

- Contract de finanțare semnat în data de 11.11.2013; 

- Proiect în implementare; 

- Termen de finalizare – 31.06.2017. 
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PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 

 

 

PROGRAM:  Programul Operațional Infrastructură Mare 

AXA PRIORITARĂ : Axa 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 

eficient al resurselor. 

Obiectiv Specific 3.1 : Reducerea numãrului depozitelor neconforme și creșterea gradului de 

pregãtire pentru reciclare a deșeurilor în Romania” – Construirea Stației de Tratare Mecano-Biologicã a 

deșeurilor Ploiești, cu o capacitate de 150000 t/an. 

Proiecte:   
 

 Titlul proiectului: Fazare proiect ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

județul Prahova” 

 

Solicitant UAT Județul PRAHOVA 

Valoare contractului, incl. TVA 64.442.740,75 lei 

Data semnării contractului de 

finanțare 
26.10.2017 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
31.12.2018 (durata contract: 25 luni) 

Valoare finanțare nerambursabilă 88.22% 

Cofinanțare CJ Prahova 
2% + 9.98% valoare cheltuieli eligibile 

nefinanțate din Fondul de Coeziune  

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) 60,5% 

Data finalizării lucrărilor Septembrie 2018 

 

Activităti preconizate pentru anul 2018: 

 Finalizarea lucrãrilor de executie 

 Transferul pentru operarea STMB și introducerea în fluxul județean de deșeuri 

 

 

 

PROGRAM:  Program Operațional Infrastructură Mare 

AXA PRIORITARA: Axa 3: “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 

eficient al resurselor” 

Obiectiv Specific 3.2: “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, 

precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apa potabilă a populației”.  

 

Proiecte:   
 

 Titlul proiectului: Fazare proiect ”Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apã și 

canal în județul Prahova” 

 

Solicitant S.C. HIDRO PRAHOVA SA 

 

Parteneri 
CJ Prahova și alte Autorități Locale (membre 

ADI) 
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Valoarea contractului, inclusiv TVA 332.744.555,00 lei 

Data semnãrii contractului de 

finanțare 
6.12.2016 

Data finalizãrii contractului de 

finanțare 
28.02.2021 

Valoare finanțare nerambursabilã FC 85% 

Valoare finanțare BS 13% 

Cofinanțare 

2% la obiectivele județene CJ Prahova 

2% UAT locale la obiectivele locale 

județene CJ Prahova 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Investitiile în sectorul de apă potabilă sunt 

finalizate 100%, iar pentru sectorul de apă uzată în 

proporție de aproximativ 70% 

Data finalizării lucrărilor Decembrie 2020 

 

Activităti preconizate pentru anul 2018:  

 Continuarea lucrărilor de execuție la proiectele fazate. 

 

 

 

PROGRAM:  Program Operațional Regional 2014-2020 

AXA PRIORITARA: Axa 5: Îmbunatățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. 

Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural. 

 

Proiecte:   
 

 Titlul proiectului: ”Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare 

arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mãnãstirii Zamfira, județul Prahova – executată A 

FRESCO de Nicolae Grigorescu”. 

 

Solicitant Mănăstirea Zamfira 

 

Parteneri CJ Prahova  

Valoare contractului, incl. TVA 19.555.986,32 

Data semnării contractului de 

finanțare 
13.10.2017 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
31.03.2019 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare  CJ Prahova 2%  

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Ordin de Începere emis în Noiembrie 2017 

Data finalizării lucrărilor Ianuarie 2019 

 

 

Activități preconizate pentru anul 2018: 

Continuarea lucrãrilor de consolidare  și reabilitare începute în anul 2017. 

 Consolidare, restaurare și punere în valoare Centru cultural Protoieria Ploiești Nord. 
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PROIECTE ÎN EVALUARE 

 

 

PROGRAM:  Program Operațional Regional 2014-2020. 

AXA PRIORITARĂ: Axa 6- Îmbunătățirea  infrastructurii Rutiere de Importanță Regională 

Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare 

și terțiare la Infrastructura TEN-T, inclusive a nodurilor multimodale. 

 

Proiecte: 
 

 Titlul proiectului ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova - DJ 102K, 

DJ102D, DJ100C”. 

 

Solicitant UAT Județul Prahova 

 

Beneficiar Județul Prahova 

Valoare contractului, incl. TVA 153.037.586,00 lei 

Data depunerii cererii de finanțare 13.07.2017 

Stadiul cererii Evaluare tehnico - economică 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare  CJ Prahova 2% + cheltuieli neeligibile 

Lucrări prevăzute în cadrul proiectului 

Execuția a 46 km de lungime drum, din care 

60.18 km pistă pentru bicicliști 

7 poduri 

Sunt incluse execuția de rețele de canalizare 

pluviale, guri de scurgere, podețe, parapeții de 

protecție și consolidări  fundații și ziduri de sprijin 

 

Activităti preconizate pentru anul 2018: 

 Elaborare PT. 

 Finalizare exproprieri. 

 Lansare proceduri de licitație pentru execuție lucrări. 

 Semnarea contractului de finanțare. 

 

 

 

 Titlul proiectului “Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova - DJ 720 (Km. 

15+500 – Km. 30+000)”Buzău (PH)”.  

 

 

Solicitant UAT Județul Prahova 

 

Beneficiar Județul Prahova 

Valoare contractului, incl. TVA 66.332.600, 00 lei 

Data depunerii cererii de finanțare 13.07.2017 
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Stadiul cererii Evaluare tehnico - economică 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare  CJ Prahova 2% + cheltuieli neeligibile 

Lucrări prevăzute în cadrul proiectului 

Execuția a 14.9 km de lungime drum 

4 poduri 

Sunt incluse execuția de rețele de canalizare 

pluviale, guri de scurgere, podețe, parapeții de 

protecție și consolidări  fundații și ziduri de sprijin. 

 

Activităti preconizate pentru anul 2018: 

 Elaborare PT. 

 Finalizare exproprieri. 

 Lansare proceduri de licitație pentru execuție lucrări. 

 Semnarea contractului de finanțare. 

 

 

 

PROGRAM:  Programul Operațional Regional 2014 – 2020. 

AXA PRIORITARA: Axa 3: Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice. 

Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei 

și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor. 

Operatiunea B: Clădiri publice. 

 

Proiecte: 
 

 “Reabilitare termicã și creșterea eficienței enegetice a Spitalului de Obstetricã și 

Ginecologie Ploiești”. 

 

Solicitant Consiliul Judeţean Prahova 

 

Beneficiar final Spitalul de Obstretică și Ginecologie. 

Valoare contractului, inclusiv TVA 7.035.215,47 lei. 

Data depunerii cererii de finanțare 4.10.2017 

Stadiul cererii Evaluare administrativã. 

Valoare finanțare nerambursabilă 85%. 

Lucrări prevăzute în cadrul proiectului 

Anvelopare clădire. 

Înlocuire tâmplărie exterioară. 

Izolarea termica a terasei și refacere 

hidroizolație. 

Înlocuire corpuri de iluminat existente cu 

corpuri de iluminat de tip LED. 

Modernizare punct termic, inclusiv montare 

panouri solare termice. 

 

Activități preconizate pentru anul 2018: 

 Contractare întocmire PT. 
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 Semnare Contract de Finanțare. 

 Lansare proceduri de licitație pentru lucrări. 

 

 

 

PROGRAM:  Program Operațional Capacitate Administrativă. 

AXA PRIORITARĂ: Axa 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente. 

Obiectiv specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică 

locală ce optimizează procesele  orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

 

Proiecte: 
 

 Titlul proiectului „Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local” 

 

Solicitant Consiliul Judeţean Prahova 

 

Beneficiar CJ Prahova 

Valoare contractului, inclusiv TVA 701.505,00 lei 

Data depunerii cererii de finantare 29.11.2017 

Stadiul cererii Evaluare administrativã 

Valoare finantare nerambursabila 98% 

Cofinantare  CJ Prahova 2% 

Obiectiv proiect 

implementarea unui instrument de 

management al performanței și al calității, CAF 

(Cadrul comun de autoevaluare a modului de 

funcţionare a instituţiilor publice, Common 

Assessment Framework) şi, pregătirea şi certificarea 

competenţelor dobândite în urma pregătirii 

personalului din administraţia publică (personal de 

execuţie şi de conducere şi aleşi locali 

 

Activităti preconizate pentru anul 2018:  

 Semnare contract de finanțare. 

 Lansare proceduri de contractare servicii de consultanta și pregătire personal. 

 „Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, 

amenajări exterioare biserica Sf. Vineri, str. Neagoe Basarab nr. 12  Ploiesti,  judeţul Prahova”. 

 „Restaurare, consolidare și punere în valoare a Bisericii de lemn (Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavril” a schitului Jercălăi ,- Urlați judeţul Prahova. 

 

 

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE 

 

 

 PROGRAM: Program Operațional Regional 2014 - 2020 

 AXA PRIORITARA: Axa 8-  Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

 Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și 

de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”; 
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 Obiectivul Specific 8.2: „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență”; Operațiunea B –Unități de primiri urgențe 

 

Proiecte: 
 

 Titlul proiectului: “Extindere, reabilitare, moderizare și recompartimentare Unitate de 

Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență Ploiesti, județul Prahova” 

 

Solicitant Consiliul Judeţean Prahova 

Beneficiar final Spitalul de Urgență Ploiești 

Valoare contractului, inclusiv TVA 14.000.000, 00 lei 

Termen de depunere a cererii de finanțare Aprilie 2018 

Stadiul pregătirii documentației În curs de pregătire pentru depunerea cererii 

de finanțare  constând în următoarele acțiuni: 

Elaborare SF 

Elaborare Cerere de Finanțare 

Intabulare zona de acces UPU 

Obtinere avize si CU 

 

Activităti preconizate pentru anul 2018:  

 Finalizare SF și întocmire cerere de finanțare. 

 Depunerea documentației în vederea obținerii finanțării. 

 Lansarea procedurilor de intocmire PT și execuție lucrări. 

 

 

 

PROGRAM:  Programul Operațional Regional 2014 - 2020 

AXA PRIORITARĂ: Axa 10 - ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”,  

Obiectiv specific 10.1 - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învãţãmântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de pãrãsire timpurie a sistemului. 

 

Proiecte: 
 

 Titlul proiectului:“Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Oraşul Breaza, judeţul 

Prahova”. 

 

Solicitant Consiliul Judeţean Prahova 

Beneficiar final 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul 

Breaza, judeţul Prahova 

Valoare contractului, inclusiv TVA 3.911.545,75 lei 

Termen de depunere a cererii de 

finanțare 
4.04.2018 

Stadiul pregătirii documentației 
Lansare procedura de licitație pentru întocmire 

SF și Cerere de Finanțare 

 

Activități preconizate pentru anul 2018: 

 Lansare procedura de licitatie pentru întocmire SF și Cerere de Finanțare 

 Elaborare SF 
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 Depunerea documentației pentru evaluare și obținere finanțare 

 

 

 Titlul proiectului: “Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipestii de Târg, 

judeţul Prahova” 

 

Solicitant Consiliul Judeţean Prahova 

 

Beneficiar final 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna 

Filipestii de Târg, judeţul Prahova 

Valoare contractului, inclusiv TVA 6.332.497,49 lei 

Termen de depunere a cererii de finanțare 4.04.2018 

Stadiul pregătirii documentației SF în curs de elaborare 

 

Activităti preconizate pentru anul 2018: 

 Finalizare SF şi  întocmirea cererii de finanţare 

 Depunerea documentatiei pentru evaluare și obținere finanțare 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – Axa prioritară 5. 

 „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea și dotarea Casei compozitorului "Paul 

Constantinescu" Ploiești" - POR Axa 5. 

 

 

 Activități complementare proiectelor 

- Contractare Studiu de Fezabilitate ”Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru 

obiectivul - Amenajarea accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile 

Ploiești”. 

- Servicii de (consultanță pentru evaluare) expropriere pentru Amenajarea accesului la stația de 

tratare mecano-biologică Ploiești; 

- Servicii de proiectare si lucrări de execuție pentru amenajarea accesului la stația de tratare 

mecano-biologică Ploiești, jud. Prahova; 

- Revizuirea Analizei Cost - Beneficiu aferentă Studiului de Fezabilitate revizia10, în cadrul 

Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova"; 

- Servicii topografice de actualizare date tehnice pentru imobilele cu numerele cadastrale 

131092, 131093, 130763 și servicii de intabulare pentru imobilul situat în Ploiești, tarlaua 13, parcela 

209, aferente lucrărilor de amenajare a accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor 

biodegradabile Ploiești; 

- Delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de operarea a stației de sortare Boldești - 

Scăieni și a stației de tratare mecano - biologică Ploiești, jud. Prahova. 

- Servicii de mentenanță instalații electrice celule fotovoltaice medie tensiune - Centrul de 

Afaceri Multifuncțional Lumina Verde. 

 

 

 Contribuții la organisme interne și internaționale 

 Urmărirea și participarea la activitățile desfășurate de organismele interne și internaționale unde 

Județul Prahova este membru și pentru care achită cotizații 
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- Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia; 

- Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR); 

- Microregiunea Turistică Munţii Bucegi; 

- Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România; 

- Asociaţia de Promovare a Turismului Prahova; 

- Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – 

Judeţul Prahova”; 

- Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – 

Judeţul Prahova”; 

- Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de urgenţă  – Sud Muntenia”; 

- Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti”; 

- Asociația de Dezvoltare Turistică Durabilă Munții Baiului - Valea Doftanei; 

- Asociația pentru Eficiență Energetică (AE3R). 

- Adunarea Regiunilor Europei (ARE); 

- Adunarea Regiunilor Europene Viticole (AREV); 

- Asociaţia Agenţiilor pentru Democraţie Locală din Europa (ALDA); 

- Euroregiunea Siret - Prut – Nistru; 

- Institutul Regiunilor Europei. 

 

 

 
XI.2   COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII NTERNAȚIONALE 

 

 ACȚIUNI 

- Evenimentul: Forumul Economic “Fabricat în Moldova”, a doua ediție, 27 aprilie 2017, 

organizat de către Consiliul Județean Prahova în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Asociația EUROREGIUNEA Siret-Prut-Nistru; 

Expoziția “Fabricat în Republica Moldova”, Palatul Culturii, Sala Coloanelor (27-29) aprilie 2017. 

-  

- Evenimentul: “Invest in Romania”, organizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private 

Mici și Mijlocii în România (CNIPMMR) în colaborare cu Consiliul Județean Prahova și Patronatul 

IMM-urilor din Prahova, Centrul de Afaceri Multifuncțional Lumina Verde – Parcul Industrial Ploiești, 

în data de 28 aprilie 2017. 

-  

- Participarea unei delegații a Consiliului Județean la ședința ordinară a Adunării Generale a 

Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, 23 mai 2017, Senatul României. 

 

- Organizarea seminarului cu tema: « Măsuri cu costuri optime pentru renovarea majoră a 

clădirilor publice», ce a avut loc în data de 15 iunie 2017, împreună cu Agenția pentru Eficiență 

Energetică și Energii Regenerabile « AE3R Ploiești-Prahova », în cadrul proiectului european 

EmBuild. 

 

- În perioada, 24 - 25 iunie 2017, în localitatea Heidelberg – Germania, a avut loc cea de-a 

XII-a ediție a manifestării Europrahova 2017, eveniment de promovare a județului Prahova, organizat 

de Consiliul Județean Prahova, alături de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Biblioteca 

Nicolae Iorga, Muzeul Judeţean de Artă Prahova, Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Muzeul de 

Județean de Științele Naturii Prahova, Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile 

Ploiești-Prahova, Parcul Industrial Plopeni, Parcul Industrial Ploiești, Compania de Servicii Publice și 

Energii Regenerabile Prahova, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, 

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, Teatrul ,,Toma Caragiu,, Ploiești. 
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- Evenimentul: „Dialogul partidelor politice China - ţările Europei Centrale şi de Est 2017”,14 

iulie 2017; la această acțiune Consiliul Județean a participat cu un stand de prezentare a județului. 

 

- Cu ocazia celei de a 25-a aniversari a oficializării relației de înfrățire dintre Provincia 

Heilongjiang, R.P.Chineză și județul Prahova, în perioada 19-21 iulie 2017,  Consiliul Judeţean 

Prahova împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, au organizat în județul Prahova o vizită 

de lucru a unei delegații oficiale din Provincia Heilongjiang, având ca rezultat încheierea în data de 20 

iulie 2017 a unui Memorandum de Înțelegere, privind consolidarea relațiilor de înfrățire dintre cele 

două regiuni; au avut loc întâlniri la sediul Consiliului Județean Prahova, la sediul Camerei de Comerț 

și Industrie Prahova și a fost organizată o vizită la Parcul Industrial Ploiești. 

- Procedura privind încheierea unui acord de cooperare între județul Prahova și districtul 

Mikolow, Polonia, în vederea continuării cooperarii bilaterale; Adoptare HCJ Prahova 

nr.194/30.10.2017, privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Prahova, România şi 

Districtul Mikolów, Polonia. 

 

- Participarea unei delegații a Consiliului Județean Prahova, a Asociației Județene “Cultul 

Eroilor” Prahova și a Asociației Naționale a Veteranilor de Război Prahova în data de 6 august 2017 la 

evenimentele de comemorare a eroilor căzuți pe Câmpul de Luptă Mărășești, în Campania din 1917 a 

Marelui Război, eveniment organizat de Consiliul Județean Vrancea. 

 

- Festivalul “Prahova Iubește Basarabia”, a treia ediție, organizat de Centrul Județean de 

Cultură Prahova, 1-3 septembrie 2017. 

 

- Conferința ASPEN ENERGY SUMMIT, organizată de Institutul Aspen Romania, New 

Machiavelli Communications și Consiliul Județean Prahova, la Centrul de Afaceri Multifuncțional 

Lumina Verde – Parcul Industrial Ploiești, (26-27) septembrie 2018. 

 

- În perioada 2-4 noiembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene, a organizat cea de-a 17-a sesiune a Conferinței Europene a Miniștrilor 

Responsabili pentru Planificare Spațială (CEMAT); În cadrul acestui eveniment, în data de 4 noiembrie 

2017 a fost organizată la sediul Consiliului Județean Prahova o reuniune pentru prezentarea unor 

proiecte implementate care utilizează și promovează specificul local și care contribuie la creșterea 

economică, fiind urmată de o vizită de studiu pe Valea Prahovei. 

 

 
 DEPLASĂRI EXTERNE 

- 12-16 ianuarie 2017, Ziua Culturii Naționale, inaugurarea sălii de ședințe a Consiliului 

Raional Hîncești, Republica Moldova. 

- 14-17 ianuarie 2017, Ziua Culturii Naționale, inaugurarea sălii de ședințe a Consiliului 

Raional Hîncești, Republica Moldova. 

- 27 februarie - 5 martie 2017, conferințele organizate de Agenția Energetică din Upper 

Austria - OÖ Energiesparverband, cu ocazia Zilelor Mondiale ale Energiei Sustenabile, Târgul 

Energiesparmesse, Wels, Austria. 

- 16-21 martie 2017, acțiuni dedicate zilei de naștere a domnitorului Al. I. Cuza, Heidelberg, 

Germania. 

- 18-21 martie 2017, manifestări culturale dedicate scriitorului Alexei Mateevici, vizite de 

lucru, Republica Moldova. 

- 18-27 martie 2017, Adunarea Generală a AIRF (Asociația Internațională a Regiunilor 

Francofone), Lyon, Franța. 

- 20-24 martie 2017, Sesiunile Plenare de primăvară ale celor 3 Comisii ARE (Adunarea 

Regiunilor Europene), Londra, Marea Britanie. 
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- 25-28 martie 2017, inaugurarea monumentului Eroilor Neamului, dezvelirea bustului lui 

 Mihai Eminescu, sărbătorirea Unirii Basarabiei cu România, raioanele Ialoveni și Călărași, 

Republica Moldova. 

- 22-24 aprilie 2017, a 12-a ediție a Festivalului de artă și cultură românească “Primăvara 

Românească la Bruxellesˮ, Bruxelles, Belgia. 

- 8-14 mai 2017, Adunarea Generală ALDA, Torun, Polonia. 

- 21-24 mai 2017, Hramul localității Satul Nou, 580 ani de la Proclamarea Zilei satului 

Codreanca, raioanele Cimișlia și Strășeni,  Republica Moldova. 

- 25-26 mai 2017, Inaugurarea căii de acces pietonal către Muzeul Raional de Istorie, 

Etnografie și Artă din orașul Cimișlia, raion Cimișlia, Republica Moldova. 

- 29 mai - 4 iunie 2017, Adunarea Generală și Biroul ARE, Sankt Polten, Austria. 

- 25-28 mai 2017, Hramul Mănăstirii Eroii Neamului, Zilele Orașului Nisporeni, Raioanele 

Cantemir și Nisporeni, Republica Moldova. 

- 3-5 iunie 2017, a IV-a ediție a Festivalului Internațional “Galbenă Gutuieˮ, în cadrul 

activităților Universității Populare “Mitropolit Iosif Naniescuˮ, vizite de lucru, raioanele Sîngerei, 

Călărași, Strășeni, Republica Moldova. 

- 9-14 iunie 2017, deplasare la Iași și Cernăuți, Ucraina, pentru a participa la workshop-ul 

internațional pe tema activității administrației publice locale. 

- 15-17 iunie 2017, deplasare la Zalău pentru vizitarea Spitalului Județean. 

- 20-22 iunie 2017, Lansarea albumului cartografic Descriptio Basarabiae, Chișinău, 

Republica Moldova. 

- 10-12 iulie 2017, participarea unei delegații a Consiliului Județean Prahova, la Sesiunea 

Plenara Extraordinară a Adunării Regiunilor Europene Vitivinicole (AREV), la Strasbourg, Franța. 

- 19-22 iulie 2017, lansarea Colecției Istoria, în cadrul Campaniei de informare “România 

100ˮ a Editurii Timpul, ședința Consiliului Raional Cimișlia, Republica Moldova. 

- 25-28 august 2017, Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Orașului Cimișlia, Leova 

și Cimișlia, Republica Moldova. 

- 22-29 septembrie 2017, Adunarea Generală a IRE (Institutul Regiunilor Europei) și a 13-a 

ediție a Conferinței Regiunilor și Orașelor Europene, Salzburg, Austria. 

- În perioada 3 – 5 octombrie 2017, împreuna cu Agenția pentru Eficiență Energetică și 

Energii Regenerabile “AE3R Ploiești – Prahova” Conferința Internațională CROENERGY 2017, în 

Croația, la Energy Center Bracak. 

- 7-15 octombrie 2017, a 15-a ediție a Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, 

Bruxelles, Belgia. 

- 2-4 noiembrie 2017, Forumul economic “România-Italia, redăm încrederea investitorilor 

români și italieni în economia româneascăˮ, Milano, Italia. 

- 6-9 noiembrie 2017, participarea unei delegații a Consiliului Județean Prahova la Conferința 

de planificare regională organizată de Rețeaua Europeană în domeniul Studiilor Neregionale și Rețeaua 

Nord Americană în domeniul studiilor Regionale, la Graz, Austria. 

- 10-13 noiembrie 2017, manifestările ocazionate de înfrățirea între comuna Sîngereii Noi și 

comuna Sîngeru,  județul Prahova, raion Sîngerei, Republica Moldova. 

- 16-20 noiembrie 2017, Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru și Adunarea 

Generală Ordinară a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, vizite de lucru, Republica Moldova. 

- 2-5 decembrie 2017, a XII-a ediție a evenimentului “Împreună pentru a ne cunoaște mai bine 

la Ziua Națională a Românieiˮ, organizată de Asociația Românilor din Italia, Roma, Italia. 

     - 12-13 decembrie 2017, deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Prahova în raioanele 

Cimișlia, Hîncești și Călărași, Republica Moldova, pentru a verifica execuția lucrărilor co-finanțate 

de către Consiliul Județean Prahova, conform acordurilor de finanțare semnate cu Consiliile 

Raionale Cimișlia, Hîncești și Călărași.  
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 PROIECTE 

Acorduri de finanțare încheiate între Consiliul Județean Prahova și Unități Administrativ-

Teritoriale din Republica Moldova: 

- Raionul Cimișlia - Proiect - “Reparația blocului expozițional nr.5 al Muzeului Raional de 

Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia” (HCJ Prahova Nr. 122/25.07.2017; Acord de finanțare 

nr.15352/03.08.2017; Valoare proiect: 62.588 euro; Valoare co-finanțare CJPH – 40.000 euro (CR 

Cimișlia a cheltuit doar 5.000 euro). 

- Raionul Hîncești - Proiect – “Construcția Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Raional din 

orașul Hîncești” (HCJ Prahova Nr. 123/25.07.2017; Acord de finanțare nr. 15353/03.08.2017; Valoare 

proiect: 35.200 euro; Valoare co-finanțare CJPH: 32.000 euro). 

- Raionul Călărași - Proiect – “Reparația drumului de acces de la str. Ștefan cel Mare prin 

stradela II Ștefan cel Mare către grădinița DO-RE-MICII oraș Călărași” (HCJ Prahova Nr. 

138/22.08.2017; Acord de finanțare nr. 17576/04.09.2017; Valoare proiect: 31.000 euro; Valoare co-

finanțare CJPH: 25.000 euro). 
 
 

 COTIZAȚII 

- Plata cotizației anuale de membru ALDA (Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală) a 

județului Prahova; HCJ Prahova nr. 78/25.05.2007. 

- Plata cotizației anuale de membru IRE (”Institutul Regiunilor Europei”) a județului Prahova; 

HCJ Prahova nr. 30/21.03.2014. 

- Plata cotizației anuale de membru AREV (Asociația Regiunilor Europene Viticole) a 

județului Prahova; HCJ Prahova nr. 80/09.05.2012. 

- Plata cotizației anuale de membru AESPN (Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru) a 

județului Prahova; HCJ Prahova nr. 20/26.02.2016. 

- Plata cotizației anuale de membru ARE (Adunarea Regiunilor Europene) a județului 

Prahova; HCJ Prahova nr. 166/29.09.2017. 

- Plata cotizației anuale de membru UNCJR (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România) a județului Prahova; HCJ Prahova nr. 167/29.09.2017. 
 

 
 

XI.3   COMPARTIMENT PROGNOZE ȘI STRATEGII 
 

 

- Actualizarea lunară a site-ului Consiliului Județean Prahova privind stadiul pregătirii, 

implementării și urmăririi proiectelor cu finanțare externă; 

- Legătura permanentă cu unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea încadrării 

proiectelor acestora în strategia și programele de dezvoltare ale județului. 
 

 
 

Întreaga activitate a aparatului de specialitate prezentată mai sus, conform structurii 
organizatorice aprobate la nivelul autorității Consiliului Județean Prahova, are ca principal 
plan de lucru realizarea practică a prevederilor actelor normative incidente specificului 
autorităților administrației publice. Aceasta este în deplin acord și, completată în subsidiar, cu 
urmărirea continuă a îmbunătățirii calității exercitării actului public prin elaborarea de proiecte 
și strategii cu susținere procedurală legală, care determină o contribuție solidă și eficientă a 
autorității publice la dezvoltarea ascendentă și armonioasă a sectoarelor socio-economico-
culturale ale județului Prahova. 

        

              PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

  

 


