
 ROMÂNIA                                                                            
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Bălțești, în vederea 
realizării obiectivului “Extindere capacitate de producție apă prin 

forarea unor puțuri de mare adâncime” 
 

 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr.13116/07.06.2022 prezentat de domnul 
Dumitru Tudone, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 
nr.13117/07.06.2022 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune asocierea Județului 
Prahova cu Comuna Bălțești în vederea realizării obiectivului “Extindere capacitate 
de producție apă prin forarea unor puțuri de mare adâncime”; 

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

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit.b) și 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 comuna Bălțești în 
vederea realizării obiectivului “Extindere capacitate de producție apă prin 
forarea unor puțuri de mare adâncime”. 

Art. 2. Pentru finanțarea obiectivului prevăzut la Art.1, județul Prahova 
va aloca în anul 2022, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 500.000 
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, 9 iunie 2022 
 
Nr. 141 
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JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna 

Bălțești, în vederea realizării obiectivului 
“Extindere capacitate de producție apă prin forarea unor puțuri de mare 

adâncime” 
 
Având în vedere adresa primăriei Comunei Bălțești, înregistrată la Consiliul 

Județean Prahova cu nr.13104/07.06.2022, 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.” 

Proiectul de hotărâre supus aprobării, vizează construirea unei surse 
alternative de furnizare a apei potabile în comuna Bălțești, prin forarea unor puțuri 
de apă de mare adâncime. Acestea trebuie să asigure un debit suficient de apă 
potabilă, pentru a deservi comuna Bălțești.  

Obiectivul care este de interes public se va realiza pe un teren ce aparține 
localității Bălțești. 

Având în vedere capacitatea financiară redusă a localității, utilitatea realizării 
acestui obiectiv de importanță majoră pentru comuna Bălțești, a rezultat necesitatea 
asocierii în vederea finanțării acestuia. 

Pentru realizarea obiectivului prezentat, județul Prahova va aproba suma de 
500.000 lei pentru finanțarea obiectivului “Extindere capacitate de producție apă 
prin forarea unor puțuri de mare adâncime”. 

Având în vedere necesitatea asigurării alimentării cu apă a locuitorilor 
comunei Bălțești, în contextul secetei din ultima perioadă, este necesar (și nu poate 
fi amânat) să se realizeze urgent această investiție, limitând astfel disconfortul creat 
cetățenilor. 

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna Bălțești, în vederea 
realizării obiectivului “Extindere capacitate de producție apă prin forarea unor 
puțuri de mare adâncime”. 
 

  
VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru Tudone 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA  TEHNICĂ                                                                                                       
Nr. 13117/07.06.2022 
                                                                                                           
 

R A P O R T  
 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna 
Bălțești, în vederea realizării obiectivului 

 “Extindere capacitate de producție apă prin forarea unor puțuri de 
mare adâncime” 

 
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. 
 Investiția care face obiectul proiectului de hotărâre este de interes public și 
vizează construirea unei surse alternative de furnizare a apei potabile în comuna 
Bălțești, prin forarea unor puțuri de apă de mare adâncime. Acestea trebuie să asigure 
un debit suficient de apă potabilă, pentru a deservi comuna Bălțești. 
          În timpul verii consumul de apă este foarte mare, autoritățile locale fiind 
nevoite să raționalizeze distribuția apei către populație, ceea ce crează un mare 
disconfort cetățenilor localității.  
         Obiectivul va fi amplasat în satul Bălțești, comuna Bălțești, județul Prahova. 
         Consiliul Județean Prahova a analizat solicitarea nr.13104/07.06.2022, 
formulată de unitatea administrativ-teritorială Bălțești, având în vedere capacitatea 
financiară redusă a localității, utilitatea realizării acestui obiectiv important pentru 
comună, a rezultat necesitatea asocierii în vederea finanțării obiectivului de interes 
public “Extindere capacitate de producție apă prin forarea unor puțuri de mare 
adâncime”. 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind asocierea județului Prahova 
cu comuna Bălțești, în vederea realizării obiectivului “Extindere capacitate de 
producție apă prin forarea unor puțuri de mare adâncime”. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniel Minculescu 
 

 
 



 
 
 
 
 
 


	ROMÂNIA                                                                          PROIECT NR.
	JUDEŢUL PRAHOVA
	HOT 141.pdf
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL PRAHOVA


