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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROCES – VERBAL 
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 24 octombrie 2022, ora 14,00 
 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 520 din 
21.10.2022, a președintelui Consiliului județean Prahova au fost prezenți domnul 
Dumitrescu Iulian, președintele Consiliului județean Prahova, domnii Tudone 
Dumitru și Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova 
și următorii 29 consilieri județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, 
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu 
Silviu Adrian, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, 
Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina 
Alina, Enescu Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu, Gâjman-Ioniță Beatrice-
Alexandra, Godeanu Mihaela Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, 
Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Măruntu Nicolae, Niculcea Nicolae, 
Petrache Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila și 
Tudoran Lorin-Gabriel.  

Au lipsit domnii consilieri județeni: Dumitrașcu Sorin, Matache Dumitru-
Dan și Neagu Mihai-Cristian, fără respectarea prevederilor art. 137 alin (5), coroborat 
cu art. 180 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

La ședința Consiliului județean Prahova a fost absent motivat domnul 
consilier județean Țaga Gabriel. 

La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de 
drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova. 

La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova, au 
participat: dl Daniel Minculescu, directorul executiv al Direcției Tehnice și dna 
Liliana Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului județean Prahova. 

De asemenea, la ședința Consiliului județean au luat parte reprezentanții 
presei. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua! 
Facem întâi prezența. 
 

X 
X                X 

 
S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian 

Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnii Tudone Dumitru și 
Apostol Constantin-Cristian, vicepreședinții Consiliului județean Prahova și 
consilierii județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu 
Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Boroșteanu Silviu Adrian, 
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Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin 
Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, 
Enescu Rareș-Dan, Furtună Bogdan Tiberiu, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, 
Godeanu Mihaela Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, 
Lupea Ioana Mădălina, Măruntu Nicolae, Niculcea Nicolae, Petrache Adrian, Pințoiu 
Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila și Tudoran Lorin-Gabriel.  

 
X 

X                X 
 

Dl Iulian Dumitrescu 
Bună ziua, stimați colegi! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Bună ziua! 
Suntem statutari, suntem 32. 
 
(Domnul consilier județean Constantin Răzvan Constantin informează că la 

punctele nr. 25, nr. 29 și nr. 39 nu participă la vot). 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Mulțumesc pentru participare. 
O să îl rog pe domnul Tudone să prezinte ședința, fiind în sediul Consiliului 

județean. 
Vă rog, domnul Tudone! 
 
Dl Dumitru Tudone 
Mulțumesc. 
Bună ziua! 
Supun la vot proiectul ordinii de zi. 

  Cine este împotrivă? Abțineri?  
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 

„pentru”, cu următoarea ordine de zi: 
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. 
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  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. 
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  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. 
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  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. 
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  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. 
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  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. 
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  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, 
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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 
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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. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 
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Trecem la parcurgerea ordinii de zi. 
Primul punct pe ordinea de zi - 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”. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt discuții, supun la vot primul punct de pe ordinea de zi. 

  Cine este împotrivă? Abțineri?  
 

Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 32 voturi 
„pentru”. 

 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 1 a fost aprobat. 
Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - 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. 

La acest proiect, dacă-mi permiteți să formulez un amendament, prin care, 
să spunem așa, actualizăm un pic forma proiectului, nu fondul.  

Și anume, o să vi-l dau citire: 
La anexa proiectului de hotărâre privind asocierea județului cu localitățile 

enumerate în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare, vom remedia, ca erori, 
următoarele lucruri: 

La art. 16 - se renumerotează cu alin (3) ,,Atribuțiile Adunării Generale a 
Asociației cu privire la activitatea proprie sunt (...); 

- alin (3), va deveni alin (4); 
- la alin (4) lit. f) enumerarea se renumerotează cu f1, f2, f3; 
La art. 21 alin (3) teza 1, va avea următoarea formulare, ca urmare a 

renumerotării alin (3) și alin (4): ,,Pentru a fi valabile, toate hotărârile Adunării 
Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin (3) 
lit. a-h și lit. j-l” (...) 

Practic, au fost armonizate alineatele și renumerotate în ordinea lor.  
Dacă sunt și alte discuții pe acest proiect?  
Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot amendamentul. 
 

Dna Ionela Daniela Băzăvan 
Nu particip la vot, domnul vicepreședinte. 
 

Dl Mihai Cristian Apostolache 
Nu participă la vot. 
 
Dl Dumitru Tudone 
S-a menționat. 
 

Dl Dumitru Tudone 
Dacă nu mai sunt alte discuții, continui cu supunerea la vot a 

amendamentului. 
Cine este împotrivă? Abțineri?  
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Dl Mihai Cristian Apostolache 
Mă abțin. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul coleg, Apostolache, s-a abținut. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul 

propus cu 30 voturi „pentru” și o ,,abținere” (domnul consilier județean 
Apostolache Mihai Cristian). 

(Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela nu a participat la 
vot). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Amendamentul a fost aprobat, cu o neparticipare și o abținere. 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
Domnul Apostolache. 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru” și o ,,abținere” (domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian). 
(Doamna consilier județean Băzăvan Ionela Daniela nu a participat la 

vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Proiectul nr. 2 a fost aprobat, cu o neparticipare și o abținere. 
  
Dl Mihai Cristian Apostolache 
Domnul vicepreședinte, dacă-mi permiteți, vreau să explic poziția mea.  
Am ales să mă abțin la acest punct de pe ordinea de zi, având în vedere 

experiența neplăcută cu ADI Termo, dar și cu alte structuri asociative de acest gen. 
Știți foarte bine că sunt adeptul asocierilor, dar am rezerve cu privire la capacitatea 
actorilor publici de a gestiona eficient activitatea unor astfel de entități asociative. Și 
dacă ne uităm cu atenție și la reacțiile publice, vom constata că oamenii au reacții 
vehemente cu privire la această modalitate de gestiune a serviciilor publice. 

Vă mulțumesc.   
 
Dl Dumitru Tudone 
Vă mulțumim și noi. 
Trecem mai departe, la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - 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. 

Dacă sunt discuții? 
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Dna Elena Iuliana Dosaru 
Domnul vicepreședinte, să se consemneze în procesul-verbal că de la 

proiectul de hotărâre nr. 3 și până la proiectul de hotărâre nr. 50 nu particip la vot. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Domnul Dosaru? 
 
Dl Viorel Dosaru 
La fel. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Dacă mai sunt alte discuții? 
Supun la vot proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 3 a fost aprobat cu cele două neparticipări. 
Punctul nr. 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. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt, supun la vot punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 4 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Supun la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  

(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 5 a fost aprobat. 
Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi - 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. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt discuții, supun la vot punctul nr. 6. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 6 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Dacă sunt discuții? 
 
Dna Ionela Daniela Băzăvan 
Eu nu voi vota nici la punctul acesta, domnul vicepreședinte. 
 
Dl Dumitru Tudone 
Menționați, vă rog! 
Supun la vot. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 29 voturi 

„pentru”. 
(Doamnele consilier județean Băzăvan Ionela Daniela și Dosaru Elena 

Iuliana și domnul consilier județean Dosaru Viorel nu au participat la vot).  
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 7 a fost aprobat. 
Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de 

Parteneriat între UAT Județul Prahova și UAT orașul Boldești Scăeni în vederea 
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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. 

Dacă sunt discuții? 
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 8. 
Cine este împotrivă? Abțineri? 

 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 8 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 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. 
 Discuții? 
 Supun la vot. 
 Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 9 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 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. 
 Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”. 
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot).  
 

 Dl Dumitru Tudone 
 Punctul nr. 10 a fost aprobat. 
 Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de 
Parteneriat între UAT Județul Prahova și UAT comuna Bucov în vederea realizării, 
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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. 
 Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
 Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
 (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 11 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 12 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 13 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 
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Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 14 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Cine este împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 15 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”. 
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot).  
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 16 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
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(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 17 a fost aprobat. 

 Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 18 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 19 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
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 Dl Dumitru Tudone 

  Punctul nr. 20 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 21 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 22 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 23 a fost aprobat. 
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  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 24 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 29 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnii consilieri 
județeni: Constantin Răzvan Constantin și Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 25 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 26 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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 
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în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul 
populației la apă potabilă. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 27 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 28 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 29 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnii consilieri 
județeni: Constantin Răzvan Constantin și Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 29 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
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  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 30 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 31 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 32 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
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 Dl Dumitru Tudone 

  Punctul nr. 33 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 34 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 35 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Dacă nu sunt discuții, supun la vot. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 36 a fost aprobat. 
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  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 37 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 38 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 29 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnii consilieri 

județeni: Constantin Răzvan Constantin și Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 39 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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 
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în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul 
populației la apă potabilă. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 40 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 41 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 42 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
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Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  

(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 

 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 43 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 44 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 45 a fost aprobat. 
Punctul nr. 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. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”.  
(Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 

județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
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Dl Dumitru Tudone 
Punctul nr. 46 a fost aprobat. 

  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 30 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 
  (Doamna consilier județean Papuc Mariana Rodica participă la lucrările 
ședinței). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 47 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 48 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
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 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 49 a fost aprobat. 
  Punctul nr. 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. 
  Voturi împotrivă? Abțineri? 
 
  Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 31 voturi 
„pentru”.  
  (Doamna consilier județean Dosaru Elena Iuliana și domnul consilier 
județean Dosaru Viorel nu au participat la vot). 
 

 Dl Dumitru Tudone 
  Punctul nr. 50 a fost aprobat. 
  Ordinea de zi a fost epuizată. 
  Mulțumim. O zi bună! 
 
 

 Ședința s-a încheiat la ora 14:45. 
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