
R O M Â N I A         
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Prahova 

 
 

 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 14366/23.06.2022 prezentat de Președintele Consiliului 
Județean Prahova prin care se propune actualizarea Monografiei economico-militare a 
județului Prahova și Raportul nr. 14367/23.06.2022 al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică; 
 - Prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 
naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată; 
 - Prevederile art. 3, art. 4 și art. 5 alin. (1) din Instrucțiunile privind întocmirea și 
actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului 
București, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1.174/2011; 
 - Adresa nr. 425 PH/08.06.2022 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 
Prahova;  

  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și alin. (2) și ale  
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 
 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militare a județului 
Prahova, în sensul înlocuirii unor anexe ale acesteia, după cum urmează: 

- anexa nr. 499 PH/04.06.2021 – 1a, 11 file, nesecret – Structura populației pe 
sexe și grupe de vârstă  – se înlocuiește cu anexa nr. 415 PH/08.06.2022 – 1a, 
11 file, nesecret; 

- anexa nr. 500 PH/04.06.2021 – 1c, 4 file, nesecret – Fondul de locuințe – se 
înlocuiește cu anexa nr. 416 PH/08.06.2022 – 1c, 4 file, nesecret; 

- anexa nr. 501 PH/04.06.2021 – 4, 7 file, nesecret – Fondul forestier – se 
înlocuiește cu anexa nr. 417 PH/08.06.2022 – 4, 7 file, nesecret; 

- anexa nr. 502 PH/04.06.2021 – 5, 27 file, nesecret – Rețele Rutiere – se 
înlocuiește cu anexa nr. 418 PH/08.06.2022 – 5, 28 file, nesecret; 

- anexa nr. 503 PH/04.06.2021 – 7, 14 file, nesecret – Lucrări de artă – se 
înlocuiește cu anexa nr. 419 PH/08.06.2022 – 7, 14 file, nesecret; 

- anexa nr. 504 PH/04.06.2021 – 8e, 10 file, nesecret – Structuri de 
telecomunicații poștale – se înlocuiește cu anexa nr. 420 PH/08.06.2022 – 8e, 
10 file, nesecret; 

- anexa nr. 537 PH/19.06.2020 – 14, 128 file, nesecret – Unități de asistență 
medicală - se înlocuiește cu anexa nr. 421 PH/08.06.2022 – 14, 70 file, 
nesecret; 



- anexa nr. 540 PH/19.06.2020 – 16, 22 file, nesecret – Mijloace de transport și 
utilaje de construcții - se înlocuiește cu anexa nr. 422 PH/08.06.2022 – 16, 22 
file, nesecret; 

- anexa nr. 506 PH/04.06.2021 – 18, 48 file, nesecret – Instituții de învățământ  
se înlocuiește cu anexa nr. 423 PH/08.06.2022 – 18, 48 file, nesecret; 

- anexa nr. 507 PH/04.06.2021 – 20a, 134 file, nesecret – Fondul de adăpostire 
– se înlocuiește cu anexa nr. 424 PH/08.06.2022 – 20a, 92 file, nesecret. 

 
 Art. 2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 74/2020, privind aprobarea Monografiei economico-
militare a județului Prahova și ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 130/2021, 
privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Prahova. 
 Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica  
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 

       
 

 
                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                           SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                Hermina Adi Bîgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploiești, 30 iunie 2022 
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R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 14366/23.06.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare 

a județului Prahova 
 
 

 

 

Conform art. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu 

modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale 

întocmesc, actualizează și pun la dispoziție centrelor militare județene și ale sectoarelor 

municipiului București monografia economico-militară a unităților administrativ-

teritoriale respective, iar potrivit art 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliile județene întocmesc și actualizează monografiile economico-

militare ale județului, respectiv ale municipiului București, conform instrucțiunilor 

emise în acest scop. 

Proiectul monografiei se întocmește o dată la 4 ani, se actualizează anual, până 

la sfârșitul semestrului I și se adoptă prin hotărâre a consiliului județean. 

Față de cele expuse mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

  

  

PREȘEDINTE 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 14367/23.06.2022 
 

R A P O R T 
 la proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare 

a județului Prahova 
  
 Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1.174/2011 pentru aprobarea 
Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a 
județului, respectiv a municipiului București, monografia economico-militară a 
județului reprezintă documentul care cuprinde date și informații referitoare la 
principalele elemente geografice și de infrastructură, resursele materiale, energetice și 
umane, precum și alte date și informații din cadrul unităților administrativ teritoriale 
necesare pentru susținerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice și securității 
naționale, pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și de criză, precum și 
pentru acordarea Sprijinului Națiunii Gazdă (HNS) în cadrul acțiunilor cu statele 
membre NATO și partenere. 

Datele și informațiile cuprinse în monografie sunt furnizate de autoritățile 
administrației publice locale, alte instituții publice, operatorii economici și alte 
persoane juridice de pe raza județului, respectiv a municipiului București, denumite în 
continuare entități furnizoare. 

Structura teritorială pentru probleme speciale sprijină consiliile județene în 
centralizarea datelor și informațiilor solicitate pentru întocmirea și actualizarea proiectului 
monografiei, în colaborare cu consiliile locale și cu participarea nemijlocită a structurilor 
teritoriale ale Institutului Național de Statistică, Oficiului teritorial al Registrului 
Comerțului, Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, structurilor teritoriale ale 
Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum și a 
instituțiilor cu atribuții în domeniul apelor. 

Datele și informațiile necesare întocmirii și actualizării proiectului monografiei 
sunt furnizate fără plată, cu respectarea confidențialității acestora de către personalul 
căruia îi sunt destinate, în condițiile legii. 

Proiectul monografiei se întocmește o dată la 4 ani, se actualizează anual, până 
la sfârșitul semestrului I și se adoptă prin hotărâre a consiliului județean. 

Prin adresa nr. 425 PH/08.06.2022, înregistrată la Consiliul județean Prahova la 
nr. Sp 104/14.06.2022, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova a transmis 
anexele Monografiei economico - militare ce trebuie actualizate prin hotărâre a Consiliului 
județean. 

Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

   

Director Executiv 
Alina Georgiana Tincă  

 


