
 
ROMÂNIA                                                                           
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul Ploiești, în vederea 

realizării lucrărilor de reparații aferente funcționării CET Brazi 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 25035/31.10.2022 prezentat de domnul Dumitru 

Tudone,Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 
25036/31.10.2022 al Direcţiei Tehnice și al Direcției Patrimoniu, prin care se propune 
asocierea Județului Prahova cu Municipiul Ploiești în vederea realizării lucrărilor de 
reparații aferente funcționării CET Brazi; 

- 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 Municipiul Ploiești în vederea 
realizării lucrărilor de reparații aferente funcționării CET Brazi. 

Art. 2 Pentru finanțarea lucrărilor prevăzute la Art.1, județul Prahova va aloca 
în anul 2022, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 900.000 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, 31 octombrie 2022 
 
Nr. 369 
 



 
 
ROMÂNIA                                                                          
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
NR. 25035/31.10.2022 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul Ploiești, în 

vederea realizării lucrărilor de reparații aferente funcționării CET Brazi 
 

Proiectul de hotărâre supus aprobării, vizează realizarea lucrărilor de reparații aferente 
funcționării CET Brazi. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 s-a atestat domeniul public al județului 
Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 245/2022 s-a aprobat atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Prahova, respectiv completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova cu un nou capitol, 
capitolul IV – SACET “Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică“. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 358/2022 s-a aprobat 
solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului 
Ploiești a bunurilor imobile și mobile aferente sistemului de producere, transport și distribuție 
energie termică și apă caldă, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 287/2022 s-a aprobat trecerea din domeniul public al Județului 
Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de producere, 
transport și distribuție energie termică și apă caldă – SACET. 

Potrivit art. 35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare “Autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru 
realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază 
de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei 
autorități a administrației publice locale implicate.“ 

Drept urmare, Județul Prahova propune asocierea cu Municipiul Ploiești în vederea 
realizării lucrărilor de reparații aferente funcționării CET Brazi și propune alocarea din bugetul 
propriu al județului pentru anul 2022 a sumei de 900.000 lei. 

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de privind asocierea 
Judeţului Prahova cu Municipiul Ploiești, în vederea realizării lucrărilor de reparații aferente 
funcționării CET Brazi 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA  TEHNICĂ  
DIRECȚIA PATRIMONIU                                                                                                      
Nr. 25036/31.10.2022 
                                                                                                         
 

R A P O R T  
 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul Ploiești, în 
vederea realizării lucrărilor de reparații aferente funcționării CET Brazi 

 
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. 

 Proiectul de hotărâre supus aprobării, vizează realizarea lucrărilor de reparații aferente 
funcționării CET Brazi. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 s-a atestat domeniul public al județului 
Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 245/2022 s-a aprobat atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Prahova, respectiv completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova cu un nou capitol, 
capitolul IV – SACET “Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică“. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 358/2022 s-a aprobat 
solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului 
Ploiești a bunurilor imobile și mobile aferente sistemului de producere, transport și distribuție 
energie termică și apă caldă, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 287/2022 s-a aprobat trecerea din domeniul public al Județului 
Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de producere, 
transport și distribuție energie termică și apă caldă – SACET. 

Potrivit art. 35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare “Autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru 
realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază 
de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei 
autorități a administrației publice locale implicate“. 

Drept urmare, Județul Prahova propune asocierea cu Municipiul Ploiești în vederea 
realizării lucrărilor de reparații aferente funcționării CET Brazi și propune alocarea din bugetul 
propriu al județului pentru anul 2022 a sumei de 900.000 lei. 
        Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu Municipiul 
Ploiești în vederea realizării lucrărilor de reparații aferente funcționării CET Brazi. 
 
 

 
DIRECȚIA TEHNICĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Daniel Minculescu 

DIRECȚIA PATRIMONIU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Mihaela Irina Iamandi 
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