
ROMÂNIA                                                                           
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea județului Prahova cu orașul Sinaia, în vederea 

organizării și funcționarii „Centrului de testare SARS Cov 2- Spitalul 
Orășenesc Sinaia” 

 
 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr.3369/09.02.2022 prezentat de domnul Dumitru 

Tudone, Vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul 
nr.3371/09.02.2022 al Direcției Tehnice, privind asocierea județului Prahova cu 
orașul Sinaia, în vederea organizării și funcționarii „Centrului de testare SARS Cov 
2- Spitalul Orășenesc Sinaia” 

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

- Adresa Primăriei Orașului Sinaia nr.3142/02.02.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Prahova sub nr.3061/04.02.2022; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e), alin.  (5) lit.c), alin. (7) 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 asocierea județului Prahova cu orașul Sinaia, în vederea 
organizării și funcționării  „Centrului de testare SARS Cov 2 - Spitalul Orășenesc 
Sinaia”. 

Art. 2. Pentru finanțarea obiectivului prevăzut la Art.1, județul Prahova va 
aloca în anul 2022, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 17.220 lei. 

Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Prahova pentru 
semnarea contractului de asociere. 

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 
 
Nr. 54 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu orașul 

Sinaia, în vederea organizării și funcționării “Centrului de testare SARS 
Cov 2- Spitalul Orășenesc Sinaia” 

 
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 commune.”, precum și prevederile  hotărârii 
nr. 34 din 6 ianuarie 2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, art. 1, “Începând cu data de 8 ianuarie 2022 se prelungește cu 30 de 
zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 
394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” și în 
urma solicitării formulate de către Unitatea Administrativ – Teritorială orașul 
Sinaia, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr.3061/04.02.2022, având în 
vedere  utilitatea înființări acestui centru de testare a virusului SARS Cov 2, 
județul Prahova va aproba suma de 17.220  lei pentru finanțarea acestuia. 

   Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun avizarea  
proiectului  de Hotărâre privind privind asocierea județului Prahova cu orașul 
Sinaia, în vederea organizării și funcționarii “Centrului de testare SARS Cov 2- 
Spitalul Orășenesc Sinaia”   
 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA  TEHNICĂ                                                                                                     
Nr. 3371 /Dosar V/F/5                                                               Ploiești, 09.02.2022 
                                                                                                          

R A P O R T  
la proiectul de hotărâre privind  asocierea județului Prahova cu orașul 

Sinaia, în vederea organizării și funcționării “Centrului de testare SARS 
Cov 2- Spitalul Orășenesc Sinaia” 

 
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 commune.”, precum și prevederile  hotărârii 
nr. 34 din 6 ianuarie 2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, art. 1, “Începând cu data de 8 ianuarie 2022 se prelungește cu 30 de 
zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 
394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” și în 
urma solicitării formulate de către Unitatea Administrativ – Teritorială orașul 
Sinaia, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr.3061/04.02.2022, având în 
vedere utilitatea înființării acestui centru de testare a virusului SARS Cov 2, 
județul Prahova va aproba suma de 17.220  lei pentru finanțarea acestuia. 

Necesitatea realizării acestui centru de testare  este determinată de pandemia 
provocată de virusul SARS- CoV-2, declanşată la începutul anului 2020, care 
impune un răspuns rapid, eficient şi global. 

Având în vedere ritmul zilnic de îmbolnăviri, care se menţine pe o pantă 
ascendentă, Primăria orașului Sinaia împreună cu Spitalul Orășenesc Sinaia a 
analizat și a identificat la nivelul unității sanitare nevoia completării/suplimentării 
infrastructurii existente, cu un centru de testare și identificarea unor fonduri pentru 
operaționalizare, sprijininând sistemul sanitar prahovean. 

Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 
privind asocierea județului Prahova cu orașul Sinaia, în vederea organizării și 
funcționarii “Centrului de testare SARS Cov 2- Spitalul Orășenesc Sinaia” 

 
                                                 DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                       Daniel Minculescu 


	ROMÂNIA                                                                          PROIECT NR.
	JUDEŢUL PRAHOVA
	HOT 54.pdf
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL PRAHOVA


