
ROMÂNIA                                                                           
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind continuarea parteneriatului dintre Județul Prahova și 
 Orașul Boldești-Scăeni, în vederea asigurării funcționării 
Unității de Asistență Medico-Socială Boldești-Scăeni 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.2808/02.02.2022 prezentat de domnul Iulian 
Dumitrescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean şi Raportul nr.2809/02.02.2022 al 
Direcţiei Tehnice, privind continuarea parteneriatului dintre judeţul Prahova și 
orașul Boldești-Scăeni, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului 
Prahova pe anul 2022 în vederea asigurării funcționării Unității de Asistență 
Medico-Socială Boldești-Scăeni; 

- Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.24/21.02.2007 privind 
asocierea Județului Prahova cu localități din județ în vederea realizării unor 
obiective de interes public; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (7) lit.c), art.182 alin (1) și alin.(2) și 
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă continuarea parteneriatului judeţului Prahova cu orașul 
Boldești-Scăeni în vederea asigurării funcționării Unității de Asistență Medico-
Socială Boldești-Scăeni. 

      Art. 2. Pentru continuarea parteneriatului de interes public prevăzut la 
Art.1, județul Prahova va aloca în anul 2022, din fondurile aprobate prin bugetul 
propriu, suma de 650.000 lei. 

      Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să 
semneze Actul Adițional la Contractul de Asociere nr.3288/08.03.2007. 

Art. 4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu                                                                                                                                  

                                                                                                                               
CONTRASEMNEAZĂ: 

                           SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                     Hermina Adi Bîgiu 
 
 
Ploieşti, 10 februarie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind continuarea parteneriatului dintre Județul 
Prahova și Orașul Boldești-Scăeni, în vederea asigurării funcționării 

Unității de Asistență Medico-Socială Boldești-Scăeni 
 

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean 
hotărăște în condițiile legii “cooperarea sau asocierea cu alte unitățí administrativ – 
teritoriale din țară și din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și 
internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor 
interese comune.” 

În urma analizei efectuate de conducerea judeţului, a solicitării nr. 2512/31.01.2022, 
formulate de către reprezentanţii Primăriei Orașului Boldești-Scăeni, pentru buna 
desfășurare a activității din Unitatea de Asistență Medico-Socială din oraș, a rezultat 
necesitatea continuării parteneriatului și în anul 2022, pe bază de act adițional la Contractul 
de Asociere nr. 3288/08.03.2007. 

Unitatea de Asistență Medico-Socială Boldești-Scăeni asigură asistența medicală și 
ingrijiri speciale bolnavilor transferați din secțiile de neurologie, chirurgie, oncologie, 
cardiologie, nefrologie, ortopedie, în vederea acordării asistate a tratamentului de care au 
nevoie pentru o perioada îndelungată și a îngrijirilor speciale de care aceștia nu dispun la 
domiciliu, deoarece aceștia prezintă diverse sechele (AVC, afecțiuni psihice, afecțiuni 
cardiace, renale, locomotorii, etc). 

Având în vedere că bugetul propriu al orașului Boldești-Scăeni este insuficient 
pentru susținerea unei astfel de activități, dealtfel singura cu acest profil din județ, a rezultat 
necesitatea continuării parteneriatului în vederea finanțării acestuia. 

Județul Prahova va aloca suma de 650.000 lei pentru asigurarea funcționării Unității 
de Asistență Medico-Socială Boldești-Scăeni. 

Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 
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R A P O R T  
 

la proiectul de hotărâre privind continuarea parteneriatului dintre Județul 
Prahova și Orașul Boldești-Scăeni, în vederea asigurării funcționării 

Unității de Asistență Medico-Socială Boldești-Scăeni 
 
Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot 
aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. 
 Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care se 
prevăd şi sursele de finanţare, reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei 
publice locale implicată. 

Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează desfășurarea în bune condiții a 
activității din Unitatea Medico-Socială Boldești Scăeni, unitate de interes județean care 
asigură servicii medico-sociale, singura cu acest profil din județ. 

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr.24/2007 privind asocierea 
Județului Prahova cu localități din județ în vederea realizării unor obiective de interes 
public, a fost întocmit Contractul de Asociere nr.3288/2007, având ca obiect asigurarea 
funcționării Unității de Asistență Medico-Socială Boldești-Scăeni. 

Conform Capitolului III, art.3 din Contractul nr.3288/2007 “prezentul contract 
intră în vigoare la data încheierii și durează până la finalizarea obiectivului propus”, au 
fost întocmite în fiecare an acte adiționale prin care Consiliul Județean Prahova a alocat 
fonduri pentru continuarea activității acestei unități medicale. 

Unitatea de Asistență Medico-Socială Boldești Scăeni asigură asistența medicală și 
îngrijiri speciale bolnavilor transferați din secțiile de neurologie, chirurgie, oncologie, 
ortopedie, cardiologie, nefrologie, în vederea acordării asistate a tratamentului de lungă 
durată de care au nevoie cât și a îngrijirilor speciale de care aceștia nu dispun la domiciliu, 
majoritatea pacienților având sechele de tipul hemipareze, afecțiuni psihice, neurologice, 
cardiace, respiratorii, locomotorii, etc.  

 Având în vedere fondurile insuficiente ale Primăriei Orașului Boldești Scăeni, 
pentru susținerea în totalitate a acestei activități de la Unitatea de Asistență Medico-
Socială, avizăm favorabil proiectul de hotărâre, care respectă prevederile art. 173 alin. (7) 
lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(2) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniel Minculescu 
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