
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA                                                                            PROIECT nr.________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
privind aprobarea introducerii biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale 

județene (muzee) subordonate Consiliului Județean Prahova 
 
 
 

Având în vedere: 
 
           Referatul de aprobare prezentat de domnul Cristian Constantin Apostol, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova, nr. 28187/16.12.2021, prin care se propune  aprobarea introducerii 
Biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale județene (muzee) subordonate 
Consiliului Județean Prahova și  Raportul comun nr. 28188/16.12.2021 al  Direcției Juridic Contencios 
și Administrație Publică și Biroului  Sănatate, Cultură, Învătământ, Mass -Media, Sport-Tineret, 
ONG-uri, Turism; 
          Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 48/31.03.2021 privind aprobarea "Strategiei de 
dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027"; 

        Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
        Prevederile art. 484 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
        Prevederile  art.20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
        Prevederile art. 24 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, 
republicată; 
        Prevederile  art. 84 alin. (4)  și art. 205 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         

   În temeiul prevederilor art. 173 alin (1) lit. d) și lit. e),  alin.(3) lit.c), alin (5) lit. d) și lit. n), 
alin. (7) lit. a)  și ale art. 182 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1. Se aprobă introducerea biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor de cultură 
județene (muzee), subordonate Consiliului Județean Prahova. 
              
Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat privind implementarea introducerii biletului unic de vizitare 
încheiat  între  Judetul Prahova și Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Muzeul 
Județean de Științele Naturii Prahova, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, cu secțiile 
lor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.3. Se stabilește prețul și modelul biletului unic de vizitare, conform Anexei nr. 2,  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 



Art.4. Se împuterniceşte președintele Consiliului Județean Prahova să semneze Acordul de parteneriat 
privind implementarea introducerii  biletului unic de vizitare prevăzut la art. 2. 
 
Art.5. Direcţia Economică şi Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică vor asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.6. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

  
 
 
                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                          Hermina-Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inițiator: Vicepreședinte,  
Cristian Constantin Apostol_______ 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti,____________ 
Nr.________ 



 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 28187/16.12.2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova ia în considerare problemele, nevoile 
identificate la nivel local și propune măsuri, proiecte concrete pentru îndeplinirea țintelor asumate în 
actualul context economic,social, politic la nivel local, regional, național și european. 

Viziunea asumată prin acest document de politici publice este: Județul Prahova,recunoscut pentru 
patrimoniul său natural și cultural, pol regional cu o economie sustenabilă, performantă și 
interconectată, bazată pe eficiență, eficacitate și inovare, oferă bunăstare și oportunități de formare și 
ocupare de calitate pentru toți.. 
        În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Codul civil, republicat,cu modificările şi 
completările ulterioare: ”Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile 
administraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială.” 
 
 Potrivit prevederilor art. 173 din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

”(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:...d) atribuții 
privind gestionarea serviciilor publice de interes județean; e) atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern; 
      (5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. (d), consiliul județean asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
județean privind:...d) cultura,...n) turismul”. 

În vederea stimulării accesului cetățenilor la cultură pe întreg teritoriul județului Prahova, precum 
și facilitarea accesului la patrimoniul cultural local  propun introducerea biletului unic de vizitare 
pentru instituțiile de cultură,  împreună cu secțiile aferente, din subordinea Consiliului Județean 
Prahova, și anume: 

 
 Muzeul Județean de Artă Prahova "Ion Ionescu-Quintus” împreună cu secțiile sale; 
 Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, împreună cu secțiile sale;  
 Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, împreună cu secțiile sale. 

 
  În scopul implementării biletului unic de vizitare a fost elaborat Acordul de parteneriat, care 

urmează să fie semnat de toate părțile sus-menționate. 
Scopul demersului este de a încuraja colaborarea și parteneriatele instituționale între instituții cu 

profil similar sau complementar, muzee, instituții de cultură, instituții de învățământ, în vederea 
consolidării unei infrastructuri de implementare a unor proiecte culturale complexe, precum și 
dezvoltarea relațiilor de cooperare între instituțiile de cultură județene aflate în subordinea Consiliului 
Județean Prahova prin realizarea de activități complementare și implementarea direcțiilor strategice 
care se doresc a fi dezvoltate și abordate integrat la nivelul județului Prahova prin ”Strategia de 
dezvoltare durabilă a Județului Prahova pe perioada 2021-2027”. 

 



 
 
În contextul social-cultural-economic și contextul legal prezentate mai sus, apare ca necesară și 

oportună introducerea biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale județene 
(muzee) subordonate Consiliului Județean Prahova. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Județean Prahova spre analiză și aprobare 
prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 

 
VICEPREȘEDINTE 

Cristian Constantin Apostol 
                                                                                       
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

BIROUL SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,  
MASS-MEDIA, SPORT-TINERET, 
ONG-URI,TURISM 

 
Nr. 28188/16.12.2021 
 
 

RAPORT 
 

 
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.173 alin.1 lit.d) și alin.5 lit.d) și lit.n), 
Consiliul județean îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, 
asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind cultura și turismul. 

Prin prevederile art. 173 din  Codul administrativ sunt reglementate ca atribuții principale 
ale consiliului județean următoarele: 

     d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; 
     e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern 

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la al. (1), lit. e), consiliul județean: 
      a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun 
a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean;  

În contextul direcțiilor strategice care se doresc a fi dezvoltate și abordate integrat la nivelul 
județului Prahova prin ”Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pe perioada 2021-
2027”, se înscrie demersul de introducere a biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor 
culturale județene (muzee) subordonate Consiliului Județean Prahova.   

Scopul demersului este de a încuraja colaborarea și parteneriatele instituționale între instituții 
cu profil similar sau complementar, muzee, instituții de cultură, instituții de învățământ, în vederea 
consolidării unei infrastructuri de implementare a unor proiecte culturale complexe, precum și 
dezvoltarea relațiilor de cooperare între instituțiile de cultură județene aflate în subordinea 
Consiliului Județean Prahova prin realizarea de activități complementare. 

În subordinea Consiliului Județean Prahova funcționează un număr de trei instituții de cultură 
de tip muzeu, respectiv: 
 Muzeul Județean de Artă Prahova "Ion Ionescu-Quintus”, cu secțiile: 

- Muzeul memorial ”Nicolae Grigorescu”, Câmpina, Bulevardul Carol I 166; 
- Colecția de Artă ”Avocat Aldea N. Neagoe”, Ploiești,Str.Văleni nr.93A; 

 Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, cu secțiile: 
- Muzeul Omului și Acvariul,  Ploiești, în Palatul Culturii; 
- Muzeul Petrolului,  Ploiești, Strada Doctor Dumitru Bagdasar 8; 
- Gradina Botanică, Bucov; 
- Muzeul Rezervației Naturale Bucegi, Sinaia, Parcul Dimitrie Ghica; 

Muzeul Sării, Slănic, strada 23 August 19; 
- Muzeul “Flori de Mină”, Cheia; 
- Muzeul de Antropologie “Fr. I. Rainer”, Cheia; 

    DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

        ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 



- Muzeul “Natura Văii Teleajenului”, Vălenii de Munte, Strada Mihai Bravu 
nr.42.  

 Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, cu secțiile: 
– Muzeul Ceasului ”Nicolae Simache”, Ploiești, strada Nicolae Simache 1; 
– Muzeul ”Ion Luca Caragiale”,  Ploiești, strada Kutuzov 1; 
– Muzeul ”Casă de Târgoveț din secolul al XVIII-lea – al XIX-lea”, Ploiești, strada 

Democrației 2; 
– Muzeul Memorial ”Nichita Stănescu”, Ploiești, strada Nichita Stănescu 1; 
– Muzeul ”Paul Constantinescu”, Ploiești, strada Nicolae Bălcescu 15; 
– Muzeul Memorial ”Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, strada George Enescu 3; 
– Muzeul de Artă Religioasă ”Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, strada George Enescu 

1; 
– Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului”, Vălenii de Munte, strada George Enescu 

1; 
– Muzeul Memorial ”Cezar Petrescu”, Bușteni, Strada Tudor Vladimirescu 1; 
– Muzeul Memorial ”Constantin și Ion Stere”, Bucov, DN1B, km 11+335; 
– Muzeul ”Casa Domnească”, Brebu; 
– Muzeul ”Conacul Pană Filipescu”, Filipeștii de Târg; 
– Muzeul ”Conacul Bellu”, Urlați, strada Orzoaia de Sus 12; 
– Muzeul ”Foișorul Bellu”, Urlați, strada Orzoaia de Sus 12; 
– Muzeul ”Crama 1777” Valea Călugărească. 

 
Prin introducerea biletului unic de vizitare se urmărește creșterea accesului cetățenilor la 

cultură pe întreg teritoriul județului Prahova, precum și facilitarea accesului la patrimoniul cultural 
local.  

Unitățile de cultură subordonate Consiliului Județean Prahova au fost consultate în sensul 
introducerii biletului unic de vizitare. 
            Ca urmare a discuțiilor a fost inițiat un Acord de parteneriat care reglementează aspectele 
ce reies din implementarea biletului unic de vizitare.  
  Biletul unic de vizitare va fi valabil pentru o perioadă de 30 de zile de la data achiziționării. 
Achiziționarea unui astfel de bilet unic de vizitare se va face de la oricare dintre muzeele 
menționate, fiind valabile pentru toate cele 27 spații muzeale din cadrul celor trei instituții publice 
de cultură de interes județean. 
 Valoarea și modelul biletului unic de vizitare pentru obiectivele turistice din cadrul 
muzeelor subordonate Consiliului Județean Prahova, cu secțiile  acestora, sunt prevăzute în anexa 
nr. 2 a  prezentului proiect de hotărâre . 
        În raport  de prevederile legale menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de 
hotărâre. 
 
 
  
  BIROUL SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,  
 MASS-MEDIA, SPORT-TINERET, ONG-URI,  
TURISM 
 
                Șef birou, 
        Nicolae  Constantin Marius  
 
 

        Director executiv, 

        Tincă  Alina Georgiana 

           DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

            ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
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ROMÂNIA               Anexa  nr. 1 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                                           la Hotărârea nr.____  
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                      din data de __________                                                                                                  
                                      
                                        
 
 
                                  ACORD DE PARTENERIAT 
 

 
Art.1 Părțile semnatare: 
 
 JUDEȚUL PRAHOVA, prin Consiliul judetean Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul 
Republicii, Nr. 2-4, Palatul Administrativ,  Telefon: 0244/51.45.45 (centrala), Fax: 0244-59.66.69, 
având cod fiscal nr. 2842889 şi cont bancar nr. RO23 TREZ 52124510220XXXXX deschis la 
Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat legal prin domnul Iulian Dumitrescu, președinte al 
Consiliului Județean Prahova, în calitate de autoritate a administrației publice locale, 
și  
1. Muzeul Județean de Artă Prahova "Ion Ionescu-Quintus", cu sediul în municipiul Ploiești, 
B-dul Independenței, Nr. 1, Telefon: 0244/511.375 0244/522.264, Fax: 0244/511.375, Email: 
office@artmuseum.ro, având cod fiscal nr. 28444669, reprezentat legal prin Florin Sicoe, 
manager, incluzând și secțiile sale: 
– 1.1 Muzeul ”Nicolae Grigorescu” Câmpina, Bulevardul Carol I 108; 
– 1.2. Colectia de Arta „Avocat Aldea N. Neagoe”, Ploiești, Str.Văleni nr.93A. 
 
2. Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Subl. 
Erou Călin Cătălin, Nr. 1, Palatul Culturii, Telefon: 0244-523.719, Fax: 0244-511.970, Email: 
office@muzbioph.ro, având cod fiscal nr. 2844413, reprezentat legal prin doamna  Emilia Iancu, 
Manager;incluzând și secțiile sale: 
– 2.1. Muzeul Omului și Acvariul,  Ploiești, în Palatul Culturii; 
– 2.2. Muzeul Petrolului,  Ploiești, Strada Doctor Dumitru Bagdasar 8; 
– 2.3. Gradina Botanică, Bucov; 
– 2.4. Muzeul Rezervației Naturale Bucegi, Sinaia, Parcul Dimitrie Ghica; 
– 2.5 Muzeul Sării, Slănic, strada 23 August 19; 
– 2.6 Muzeul “Flori de Mină”, Cheia; 
– 2.7 Muzeul de Antropologie “Fr. I. Rainer”, Cheia; 
– 2.8 Muzeul “Natura Văii Teleajenului”, Vălenii de Munte, Strada Mihai Bravu 42 
 
3. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Toma 
Caragiu 10, tel/fax 0244-514437, având cod fiscal nr. 2843442, reprezentat legal prin Manager 
interimar Mihai Dumitrache, incluzând și secțiile sale: 
– 3.1. Muzeul Ceasului ”Nicolae Simache”, Ploiești, strada Nicolae Simache 1; 
– 3.2. Muzeul ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești, strada Kutuzov 1; 
– 3.3. Muzeul ”Casă de Târgoveț din secolul al XVIII-lea – al XIX-lea”, Ploiești, strada 

Democrației 2; 
– 3.4. Muzeul Memorial ”Nichita Stănescu”, Ploiești, strada Nichita Stănescu 1; 
– 3.5. Muzeul ”Paul Constantinescu”, Ploiești, strada Nicolae Bălcescu 15; 
– 3.6. Muzeul Memorial ”Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, strada George Enescu 3; 
– 3.7. Muzeul de Artă Religioasă ”Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, strada George Enescu 1; 
– 3.8. Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului”, Vălenii de Munte, strada George Enescu 1; 
– 3.9. Muzeul Memorial ”Cezar Petrescu”, Bușteni, Strada Tudor Vladimirescu 1; 
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– 3.10. Muzeul Memorial ”Constantin și Ion Stere”, Bucov, DN1B, km 11+335; 
– 3.11. Muzeul ”Casa Domnească”, Brebu; 
– 3.12. Muzeul ”Conacul Pană Filipescu”, Filipeștii de Târg; 
– 3.13. Muzeul ”Conacul Bellu”, Urlați, strada Orzoaia de Sus 12; 
– 3.14. Muzeul ”Foișorul Bellu”, Urlați, strada Orzoaia de Sus 12; 
– 3.15. Muzeul ”Crama 1777” Valea Călugărească. 
 
Art. 2 Obiectivele acordului de parteneriat 
 

Prezentul acord stabilește cadrul de colaborare dintre părțile semnatare mai sus menționate, 
în scopul introducerii biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale județene 
(muzee) subordonate, în contextul implementării direcțiilor strategice care se doresc a fi dezvoltate 
și abordate integrat la nivelul județului Prahova prin ”Strategia de dezvoltare durabilă a Județului 
Prahova pe perioada 2021-2027”. 

Acordul urmărește încurajarea colaborării și parteneriatelor instituționale între instituții cu 
profil similar sau complementar, muzee, instituții de cultură, instituții de învățământ, în vederea 
consolidării unei infrastructuri de implementare a unor proiecte culturale complexe, precum și 
dezvoltarea relațiilor de cooperare între instituțiile de cultură județene aflate în subordinea 
Consiliului Județean Prahova prin realizarea de activități complementare. 

 Parteneriatul se bazează pe recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență, 
pe deschidere și bună credință reciprocă, având ca scop dezvoltarea relațiilor de cooperare între 
părțile semnatare prin realizarea de activități complementare, prin corelarea politicilor sectoriale 
guvernamentale la nivelul județului Prahova, prin stimularea inițiativelor și prin valorificarea 
resurselor locale și regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile și al dezvoltării 
culturale a acestuia.  

 
Părțile convin să coopereze în una sau mai multe din următoarele direcții: 
 
2.1. Obiective generale: 
 
• Creșterea accesului cetățenilor la cultură pe întreg teritoriul județului Prahova; 
• Facilitarea accesului turiștilor români și străini la patrimoniul cultural al județului Prahova; 
• Promovarea produsului cultural;  
• Stimularea activităților specifice și a instituțiilor implicate în educația culturală a cetățenilor; 
• Dezvoltarea comunicării între operatorii culturali în vederea îmbunătățirii ofertei culturale; 
• Menținerea multiculturalității, ca element cheie al coeziunii sociale în spațiul prahovean; 
• Afirmarea valorilor cultural-artistice prahovene în circuitul cultural național și internațional; 
• Dezvoltarea gustului estetic al consumatorului cultural în context contemporan. 
 
2.2. Obiective specifice:  
 
• Educarea și formarea artistică a consumatorului cultural; 
• Asigurarea accesului facil al consumatorilor la toate unitățile muzeale din subordinea Consiliului 

Județean Prahova; 
• Promovarea tuturor unităților muzeale din subordinea Consiliului Județean Prahova; 
• Dezvoltarea vieții și a activităților cultural-artistice pe teritoriul județului Prahova; 
• Dezvoltarea ofertei culturale pentru anumite grupuri sociale; 
• Crearea unui cadru politico-administrativ pentru promovarea ofertei culturale județene; 
• Îmbunătățirea ofertei culturale prin produse culturale competitive la nivel național și 

internațional; 
• Optimizarea cadrului de desfășurare a actului cultural; 
• Dezvoltarea unei politici de marketing care să permită realizarea de programe comune; 
• Sprijinirea dezvoltării vieții culturale asociative; 
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• Încurajarea dezvoltării proiectelor interculturale;  
• Promovarea produsului cultural în contextul noilor platforme multimedia. 

 
Art. 3 Drepturile și obligațiile partenerilor 
 
3.1.  Județul Prahova se obligă să: 

- asigure cadrul legal pentru operaționalizarea  biletului unic de vizitare, valabil în cele 3 
unități muzeale semnatare ale prezentului acord; 
 -deruleze procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractului de tipărire a biletelor 
unice de vizitare; 

- distribuie instituțiilor de cultură partenere, pe bază de proces-verbal, documentele cu regim 
special înseriate; 

- verifice modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului acord. 
3.2. Unitățile muzeale, parte a acordului, se obligă să: 

- implementeze introducerea biletului unic de vizitare, valabil în toate unitățile muzeale 
semnatare ale prezentului acord; 

- asigure punerea în vânzare a biletului unic de vizitare, prin casieriile proprii; 
- permită accesul vizitatorilor la toate obiectivele culturale și turistice administrate, pe baza 

biletului unic achiziționat de la oricare dintre instituțiile de cultură, într-un interval de 30 de zile 
de la data emiterii; 

- certifice vizitarea unităților muzeale prin înscrierea datei de vizitare în rubrica înscrisă  pe 
verso-ul biletului unic; 

- asigure virarea sumelor încasate din vânzarea biletului unic de vizitare, care se vor distribui 
în mod egal în conturile celor trei unități muzeale de către muzeul care încasează  tariful. 

 
Art. 4.  Prețul  biletului unic de vizitare 
 
Biletul unic de vizitare  va avea valoarea de 30 de lei pentru adulți, 15 de lei pentru pensionari și 
7,5  lei pentru elevi și studenti. 
 
Art. 5. Durata acordului de parteneriat 
 
4.1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, în 
condițiile legii, dacă părțile convin acest lucru. 
4.2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către toate părțile semnatare.  
 
Art. 5. Modalitățile de comunicare 
 
În derularea prezentului acord de parteneriat, părțile vor folosi mijloace de comunicare 
telefonică, fax, e-mail și întâlniri directe, ori de câte ori acestea se impun. 
 
Art. 6. Încetarea acordului de parteneriat 
 
• prin acordul părților; 
• la împlinirea termenului pentru care aceasta a fost încheiată. 

 
 
 
Art. 7. Dispoziții finale 
 
7.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile decurgând din executarea prezentului Acord de 
parteneriat să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor. În cazul în care nu este 
posibilă rezolvarea diferendelor între părțile semnatare, pe cale amiabilă, acestea se vor adresa 
instanțelor judecătorești competente. 
7.2. Orice modificare a prezentului Acord de parteneriat, se va putea realiza doar prin acordul de 
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voință comun al părților, materializat prin act adițional, aprobat prin Hotărâre a Consiliului 
Județean Prahova.  
7.3. Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat azi …………… într-un număr de  4(patru) 
exemplare originale. 

 
 
 
         Județul Prahova, 
               Președinte 
        Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 

Muzeul Județean de Artă Prahova  
"Ion Ionescu-Quintus", 

 
Manager, 

 Florin Sicoe 
 
 

  
    Biroul Sănătate, Cultură, Învăţământ,  
    Mass-Media, Sport-Tineret,Ong-uri,Turism 
                 Șef birou, 
              Nicolae Marius 

Muzeul Județean de  
Istorie și Arheologie Prahova 

Manager 
Mihai Dumitrache 

 
                 
 

 

        AVIZAT LEGALITATE 
                                            

Directia Juridic Contencios Și 
Administrație Publică 

 
 Director  Executiv  
         Tincă Alina Georgiana  
 
 
 
 

     
      Direcția Economică 

Director Executiv, 
Dovîncă Maria 

 
Muzeul  Județean de  

Științele Naturii Prahova, 

Manager, 

 Emilia Iancu 
 



Consiliul Județean Prahova    Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.______ din data de ____________ 

Biletele vor avea dimensiunea de 210mm x 99mm, după cum urmează: 

a. Bilet adulți 

 
b. Bilet pensionari 

 

c. Bilet elevi-studenți 

 

 



Pe verso biletul conține denumirile și locațiile(prin intermediul codurilor QR) ale tuturor celor 27 de 
muzee/colecții muzeale 
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