
ROMÂNIA                                                                           
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind asocierea judeţului Prahova cu municipiul Ploiesti, în vederea 
realizării obiectivului “Lucrări de relocare pepinieră” 

 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr.12124/25.05.2022 prezentat de domnul Dumitru 
Tudone, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun 
nr.12125/25.05.2022 al Direcţiei Tehnice și Direcției Patrimoniu, prin care se 
propune asocierea Județului Prahova cu Municipiul Ploiești în vederea realizării 
obiectivului “Lucrări de relocare pepinieră”; 

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

- Hotărârile Consiliului Județean Prahova nr.114/2021,nr.188/2021și 
nr.62/2022; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.282/2021și 
nr.156/2022; 

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 asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul Ploiesti în 
vederea realizării obiectivului “Lucrări de relocare pepinieră”. 

Art.2 Pentru finanțarea obiectivului prevăzut la Art.1, Județul Prahova va 
aloca în anul 2022, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 2.133.271 
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, 31 mai 2022 
 
Nr. 127 



 
ROMÂNIA                                                                         NR.12124/25.05.2022  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul 
Ploiești, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de relocare pepinieră” 

 
 
Consiliul Județean Prahova are ca obiectiv înființarea unui Complex integrat de 

servicii de asistență medicală de urgență accesibil pentru cei aproximativ 800.000 de 
locuitori ai județului, în care toate specialitățile să fie grupate într-o singură locație. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de interes județean, respectarea normelor de 
protecție sanitară, precum și asigurarea locurilor de parcare ale personalului și 
aparținătorilor pacienților, este necesar să se transfere un teren de aproximativ 15 ha din 
proprietatea publică a municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova. Pe 
această suprafața de teren se afla pepiniera ce aparține SC Servicii de Gospodărire Urbană 
Ploiești. Acest lucru a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 114/2021, 
cu modificarile și completările ulterioare, prin care s-a aprobat solicitarea trecerii unor 
imobile din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului 
Prahova.  

Consiliului Local al Municipiului Ploiești a adoptat hotărârea nr. 282/2021, cu 
modificările și completările ulterioare, prin care a apobat trecerea bunurilor imobile 
solicitate din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului 
Prahova, cu condiția suportării de către Consiliul Județean Prahova a cheltuielilor 
ocazionate de transferul pepinierei pe alt amplasament. 

De asemenea, prin adresa nr.2228/11.05.2022 Primăria Municipiului Ploiești ne 
transmite Centralizatorul de cheltuieli privind transferul pepinierei, întocmit de SC Servicii 
de Gospodărire Urbană Ploiești SRL. 

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.” 

Obiectivul supus aprobării în acest proiect de hotărâre, vizează realizarea unor 
lucrări ce stau la baza relocării pepinierei pe un alt amplasament, în valoare de 2.133.271 
lei, lucrări care sunt de interes public.  

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

 
VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru Tudone 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                  DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Nr.12152/25.05.2022 

 
R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul 
Ploiesti, în vederea realizării obiectivului “Lucrări de relocare pepinieră” 

 
Consiliul Județean Prahova are ca obiectiv înființarea unui Complex integrat de 

servicii de asistență medicală de urgență accesibil pentru cei aproximativ 800.000 de 
locuitori ai județului, în care toate specialitățile să fie grupate într-o singură locație. 

Prin înființarea acestui Complex integrat de servicii de asistență medicală de urgență 
se urmărește asigurarea serviciilor medicale de calitate la standarde europene în ceea ce 
privește investigațiile medicale, condițiile de cazare, spații pentru aparținători, respectarea 
circuitelor medicale în contextul unor pandemii, precum și creșterea gradului de satisfacție 
al angajaților cât și al pacienților. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de interes județean, respectarea normelor de 
protecție sanitară, precum și asigurarea locurilor de parcare ale personalului și 
aparținătorilor pacienților, este necesar să se transfere un teren de aproximativ 15 ha din 
proprietatea publică a municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova. Pe 
această suprafața de teren se afla pepiniera ce aparține SC Servicii de Gospodărire Urbană 
Ploiești. Acest lucru a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 114/2021, 
cu modificarile și completările ulterioare, prin care s-a aprobat solicitarea trecerii unor 
imobile din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului 
Prahova.  

Consiliului Local al Municipiului Ploiești a adoptat hotărârea nr. 282/2021, cu 
modificarile și completările ulterioare, prin care a apobat trecerea bunurilor imobile 
solicitate din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului 
Prahova, cu condiția suportării de către Consiliul Județean Prahova a cheltuielilor 
ocazionate de transferul pepinierei pe alt amplasament. 

De asemenea, prin adresa nr.2228/11.05.2022 Primăria Municipiului Ploiești ne 
transmite Centralizatorul de cheltuieli privind transferul pepinierei, întocmit de SC Servicii 
de Gospodărire Urbană Ploiești SRL. 

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot 
aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. 

Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care se 
prevăd şi sursele de finanţare, reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei 
publice locale implicată. 

Proiectul de hotărâre supus aprobării, vizează realizarea unor lucrări ce stau la baza 
relocării pepinierei pe un alt amplasament, în valoare de 2.133.271lei, lucrări care sunt de 
interes public.  

 Urmare a celor prezentate se impune necesitatea realizării unui parteneriat între 
Municipiul Ploiești și Județul Prahova și avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 
DIRECȚIA TEHNICĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Daniel Minculescu 

DIRECȚIA PATRIMONIU 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Mihaela-Irina Iamandi 
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