
 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Judeţean Prahova  

în şedinţă extraordinară, de îndată 
 
 
 Având în vedere: 
  - Prevederile art. 180 alin (1), 182 alin (4) coroborat cu art. 135 alin (1) - (4), 
art. 179 alin (1), (4) și (6) coroborat cu art. 134, art. 178 alin (2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul  art. 196 alin (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

   Preşedintele Consiliului judeţean Prahova emite prezenta dispoziţie: 
 

  Art. 1.  Se convoacă Consiliul judeţean Prahova în şedinţă extraordinară, de 
îndată la data de 24 octombrie 2022, ora 14,00, la sediul Consiliului Județean 
Prahova.  

Lucrările ședinței se vor desfășura prin mijloace electronice, platforma 
electronică online-aplicația ZOOM. 

 Art. 2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare, de îndată, convocată 
conform art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta 
dispoziție. 

 Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi se comunică 
consilierilor județeni prin mijloace electronice și se afișează pe site-ul Consiliului 
județean Prahova. 

 Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâri, aferente proiectului ordinii de zi, 
consilierii județeni pot formula și depune amendamente. 

 
 

                                                   PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                   SECRETAR  GENERAL, 
                                      Hermina Adi Bîgiu 

 
Ploieşti, 21 octombrie 2022  
 
Nr. 520 



ROMÂNIA            ANEXĂ  
JUDEŢUL PRAHOVA            La Dispoziția nr. 520 
CONSILIUL JUDEŢEAN          Din data de 21 octombrie 2022 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
  a ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului Județean 

Prahova din data de 24 octombrie 2022, ora 14.00 
 
 
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 186/26.07.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent 
proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova – comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
  2. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localitățile 
Ploiești, Băicoi, Boldești Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, 
Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și 
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru 
serviciul de transport public local - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Ariceștii Rahtivani în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Baba Ana în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Bălțești în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 



      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Bărcănești în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Berceni în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT orașul Boldești Scăeni în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT orașul Breaza în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Brebu în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Bucov în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 



      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT municipiul Câmpina în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Cerașu în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Ciorani în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Cocorăștii Mislii în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Colceag în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  17. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT orașul  Comarnic în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 



      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Cornu în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  19. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Cosminele în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  20. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Drajna în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  21. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Drăgănești în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  22. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Dumbrava în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  23. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Dumbrăvești în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 



      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  24. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Filipeștii de Târg în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  25. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Florești în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  26. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Gorgota în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  27. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Gornet Cricov în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  28. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Gura Vadului în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  29. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Gura Vitioarei în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 



      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  30. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Iordăcheanu în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  31. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Lipănești în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  32. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Măgurele în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  33. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Măneciu în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  34. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Mănești în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  35. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Păulești în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 



      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 
 

  36. Proiect de hotărâre privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat 
între UAT Județul Prahova și UAT Municipiul Ploiești în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu 
îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  37. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Plopu în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  38. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Poiana Câmpina în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  39. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Predeal Sărari în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  40. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Provița de Jos în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  41. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Provița de Sus în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 



accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  42. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Puchenii Mari în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  43. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Râfov în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  44. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Scorțeni în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  45. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT orașul Sinaia în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  46. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Șirna în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  47. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Târgșoru Vechi în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 



accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  48. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Teișani în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  49. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Valea Călugărească în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  50. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT comuna Valea Doftanei în vederea realizării, 
reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului 
în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și 
accesul populației la apă potabilă - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


