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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.126/2022  privind asocierea judeţului Prahova cu unele localităţi din judeţ, în 

vederea realizării unor obiective de interes public  
 
 Având în vedere : 

-Referatul  de  aprobare  nr. 28128/29.11.2022 prezentat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova prin care se propune modificarea unor prevederi ale 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.126/2022 privind asocierea judeţului Prahova cu unele 
localităţi din judeţ, și a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.350/2022 privind modificarea unor 
prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.126/2022, în vederea realizării unor obiective de 
interes public şi Raportul nr. 28140/29.11.2022 al Direcţiei Tehnice;  
         -Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 126/2022 privind asocierea județului 
Prahova cu unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public;  
         -Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 350/2022 pntru modificarea unor prevederi 
ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 126/2022privind asocierea județului Prahova cu unele 
localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public; 
         -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. (7) lit.c), art. 182 alin. (1) și alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se  modifică poziţia nr.3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean  Prahova  
nr.126/2022, după cum urmează: 

a) Denumirea obiectivului „Modernizare punte pietonală accidental carosabilă peste râul 
Teleajen, sat Pantazi” se înlocuiește cu  „Șanțuri, rigole și sisteme de scurgere a apelor în comuna 
Valea Călugărească”. 

b) Se aprobă redistribuirea sumei de 220.0000 lei de la obiectivul „Modernizare punte 
pietonală accidental carosabilă peste râul Teleajen, sat Pantazi” pentru finanțarea obiectivului „Șanțuri, 
rigole și sisteme de scurgere a apelor în comuna Valea Călugărească”. 

Art. 2 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru semnarea contractului 
de asociere și actelor adiționale după caz. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.126/2022 și nr. 
350/2022 rămân neschimbate. 

Art.4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate. 
  

P. PREŞEDINTE, 
 Dumitru Tudone 

      Vicepreședinte 
   

CONTRASEMNEAZĂ: 
  SECRETAR GENERAL, 
  Adi-Hermina Bîgiu  

                                                                      
Ploieşti, 29 noiembrie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr.126/2022  privind asocierea judeţului Prahova cu unele localităţi din 

judeţ, în vederea realizării unor obiective de interes public  
 

 
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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 126/2022 privind asocierea județului Prahova cu 
unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public, a fost alocată pentru 
unitatea administrativ-teritorială Valea Călugărească  suma de 700.000 lei pentru realizarea a două 
investiții , astfel: 

c) suma de 350.000 lei pentru obiectivul “Lucrări de punere în siguranță pe râul Teleajen în 
satul Pantazi – prag de fund“; 

d) suma de 350.000 lei pentru obiectivul “Modernizare punte pietonală accidental carosabilă 
peste râul Teleajen, sat Pantazi“. 

Prin adresa nr. 24078/20.10.2022 Primăria comunei Valea Călugărească, a solicitat diminuarea 
sumei alocate pentru obiectivul “Modernizare punte pietonală accidental carosabilă peste râul Teleajen, 
sat Pantazi“ cu 130.000 lei și redistribuirea acesteia pentru obiectivul “Lucrări de punere în siguranță pe 
râul Teleajen în satul Pantazi – prag de fund“. Redistribuirea sumelor a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 350/2022. 

Prin adresa nr. 28118/29.11.2022 unitatea administrativ teritorială Valea Călugărească solicită 
ca suma de 220.000,00 lei alocată pentru obiectivul de investiții “Modernizare punte pietonală accidental 
carosabilă peste râul Teleajen, sat Pantazi“ să fie redistribuită pentru obiectivul de investiții ”Șanțuri, 
rigole și sisteme de scurgere a apelor în comuna Valea Călugărească” .   

Primăria motivează această solicitare prin faptul că  obiectivul de investiții “Modernizare punte 
pietonală accidental carosabilă peste râul Teleajen, sat Pantazi“ se află încă în procedură de atribuire a 
contractului de lucrări, perioada rămasă pâna la finalul anului 2022 fiind prea scurtă pentru execuția de 
lucrări. Această sumă este necesară administrației locale pentru obiectivul de investiții ”Șanțuri, rigole 
și sisteme de scurgere a apelor în comuna Valea Călugărească” 

Faţă de cele expuse mai sus, având în vedere că bugetul propriu al localităţii Valea Călugărească 
este insuficient pentru susţinerea unor astfel de obiective de interes public, consider oportună 
redistribuirea sumei solicitate, drept pentru care a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 
supun spre aprobare. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 Dumitru Tudone  
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R A P O R T  
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr.126/2022  privind asocierea judeţului Prahova cu unele localităţi din 

judeţ, în vederea realizării unor obiective de interes public  
 

 
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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 126/2022 privind asocierea județului Prahova cu 
unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public, a fost alocată pentru 
unitatea administrativ-teritorială Valea Călugărească  suma de 700.000 lei pentru realizarea a două 
investiții , astfel: 

a) suma de 350.000 lei pentru obiectivul “Lucrări de punere în siguranță pe râul Teleajen în 
satul Pantazi – prag de fund“; 

b) suma de 350.000 lei pentru obiectivul “Modernizare punte pietonală accidental carosabilă 
peste râul Teleajen, sat Pantazi“. 

Prin adresa nr. 24078/20.10.2022 Primăria comunei Valea Călugărească, a solicitat diminuarea 
sumei alocate pentru obiectivul “Modernizare punte pietonală accidental carosabilă peste râul Teleajen, 
sat Pantazi“ cu 130.000 lei și redistribuirea acesteia pentru obiectivul “Lucrări de punere în siguranță pe 
râul Teleajen în satul Pantazi – prag de fund“. Redistribuirea sumelor a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 350/2022. 

Prin adresa nr. 28118/29.11.2022 unitatea administrativ teritorială Valea Călugărească solicită 
ca suma de 220.000,00 lei alocată pentru obiectivul de investiții “Modernizare punte pietonală accidental 
carosabilă peste râul Teleajen, sat Pantazi“ să fie redistribuită pentru obiectivul de investiții ”Șanțuri, 
rigole și sisteme de scurgere a apelor în comuna Valea Călugărească” .   

 Primăria motivează această solicitare prin faptul că  obiectivul de investiții “Modernizare punte 
pietonală accidental carosabilă peste râul Teleajen, sat Pantazi“ se află încă în procedură de atribuire a 
contractului de lucrări, perioada rămasă pâna la finalul anului 2022 fiind prea scurtă pentru execuția de 
lucrări. Această sumă este necesară administrației locale pentru obiectivul de investiții ”Șanțuri, rigole 
și sisteme de scurgere a apelor în comuna Valea Călugărească” 

Faţă de cele expuse mai sus, având în vedere că bugetul propriu al localităţii Valea Călugărească 
este insuficient pentru susţinerea unor astfel de obiective de interes public, consider oportună 
redistribuirea sumei solicitate, drept pentru care a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 
supun spre aprobare. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniel Minculescu 
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