
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA      
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE, 
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru 

realizarea unor obiective de investiții de interes public județean  
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1847/20.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean 

Prahova, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean; 

- Raportul comun nr. 1868/20.01.2023 al Direcției Economice și Direcției Juridic 
Contencios și Administrație Publică la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și 
garantării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de 
interes public județean; 

- Raportul nr. 1872/20.01.2023 al Direcției Servicii și Achiziții Publice la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru 
realizarea unor obiective de investiții de interes public județean; 

- Raportul nr.1869/23.01.2023 al Direcției Tehnice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor 
obiective de investiții de interes public județean; 

- Prevederile art. 20 alin. (1), lit. „f” și „g”, ale art.61, alin.(1) și alin.(2) și ale art. 62 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, 
componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 29, alin.(1), lit. „f” din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu 
modificările ulterioare; 

- Prevederile art. 41 alin.(4)din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 
convenții; 

 În temeiul art. 173 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „b” precum și art. 191 alin. (1), lit. 
„c” și alin.(4), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

  
Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art. 1  Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de 300.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani. 
Art. 2  Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face 

pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean, prevăzute în Anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3   Din bugetul local al Județului Prahova se asigură integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes 

județean; 
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1. 



 
Art. 4  (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Județului Prahova următoarele date: 
a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale precum și orice 

modificare și/sau completare ale acesteia; 
b) valoarea finanțării rambursabile contractate / garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare al Județului Prahova; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 

perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări 

rambursabile; 
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 
         (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui 

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 
Art. 5 Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului Județean 

Prahova să demareze procedura de atribuire pentru achiziția de servicii de creditare, să 
semneze, în numele și pe seama Județului Prahova contractul de împrumut intern, precum și 
orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, 
documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea 
și punerea în executare a contractului de împrumut intern. 

Art. 6  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 
Consiliului Județean Prahova și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al Președintelui Consiliului Județean Prahova. 

Art. 7  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

 
PREȘEDINTE 

Iulian Dumitrescu 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

                                                                                Hermina Adi Bîgiu 

 

 

 

 

 

 

Ploiești, 1 februarie 2023 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

ANEXĂ 
La Hotărârea nr. 

 

 

 

Lista obiectivelor de investiții de inters public județean 

pentru care se solicită finanțare prin credit intern 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE 
INVESTIȚII 

VALOARE 
CREDIT/OBIECTIV DE 

INVESTIȚII 
(LEI) 

1. Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la 
intersecția cu DJ 101 I și strada Buda 

98.000.000,00 

2. Variantă Ocolitoare Păulești 50.000.000,00 
3. Variantă Ocolitoare Mizil 44.000.000,00 
4. Variantă Ocolitoare Bănești – Valea Doftanei 98.000.000,00 
5. Implementarea unui sistem inteligent de 

monitorizare și supraveghere video a traficului pe 
drumurile publice de interes județean și dezvoltarea 
unui centru de management al traficului prin 
aplicații video specializate (actualizare) 

10.000.000,00 

TOTAL 300.000.000,00 
 

 

 

 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniel Minculescu 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

NR. 1847/20.01.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public 

județean 

 

Dezvoltarea Județului Prahova este principalul obiectiv al administrației publice 

locale. În acest sens pentru perioada următoare este necesară realizarea unor obiective de 

investiții menționate în strategia de dezvoltare, menite să răspundă interesului general al 

locuitorilor Județului Prahova. 

Realizarea acestor obiective de investiții presupune existența unor importante resurse 

financiare, care nu pot fi asigurate integral și exclusiv din bugetul local al Județului Prahova. 

În vederea asigurării fluxului de lichidități financiare pentru implementarea cu succes 

și într-un timp optim a proiectelor de investiții, este necesar ca UAT-ul să asigure 

finanțarea/cofinanțarea prin contractarea unei finanțări rambursabile interne. 

Pentru anul 2023/2024 Județul Prahova are următoarele obiective strategice: 

▪ Realizarea planului de dezvoltare durabilă a Județului Prahova 

▪ Realizarea planului de menținere a calității aerului în județul Prahova. 

Dintre aceste obiective creșterea calității vieții este principalul și cel mai important 

obiectiv strategic împreună cu obiectivul specific, îmbunătățirea accesului comunității la 

servicii publice, specifice nevoilor locale. 

Având în vedere valoarea investițiilor ce urmează a fi realizate și ținând seama de 

gradul de îndatorare al Județului Prahova, propunem ca valoarea împrumutului ce urmează 

a fi contractat să fie de 300.000.000 lei, contractarea urmând să se realizeze cu respectarea 

Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare. 

Avantaje oferite: 

• Accelerarea dezvoltării județene, prin accesarea acestui tip de finanțare, 

proiectele aflate pe lista cu priorități de investiții vor fi finalizate în avans, iar 

de aceste proiecte va beneficia comunitatea locală. Învestițiile odată finalizate 

vor aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și vor permite 

totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital. De regulă 

“investițiile administrației atrag investiții private“, investițiile în infrastructură 

efectuate de autoritatea publică locală atrag investiții din partea secorului 

Privat. 

• Posibilitatea finalizării unor proiecte mari a căror finanțare directă ar implica 

eforturi deosebite care ar afecta semnificativ echilibrul bugetului local sau a 

căror eșalonare în timp ar implica costuri de mentenanță deosebit de mari. În 

plus prin reducerea timpului de executare a proiectelor se economisesc costurile 

de mentenanță. 



Valoarea totală a finanțării rambursabile este în sumă de 300.000.000 lei. 

Față de cele menționate și potrivit dispozițiilor legale în vigoare, am inițiat Proiectul 

de Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne 

pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ           DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS                                               

                                                                           ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr. 1868 / 20.01.2023 

 

 

RAPORT 

la  Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții 

 de interes public județean 

 

 Consiliul Județean Prahova, în conformitate cu legislația în vigoare, trebuie să asigure 

cu prioritate funcționarea sistemului de protecție a copilului, a centrelor de asistență a 

persoanelor cu handicap prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, a 

unităților de cultură de interes județean, unităților de învățământ special, Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională, spitalelor și celorlalte instituții de sub autoritatea sa. 

 După asigurarea finanțării cheltuielilor de funcționare pentru instituțiile menționate, din 

sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat, din cotele din IVG și din veniturile 

proprii, resursele rămase disponibile sunt insuficiente pentru realizarea obiectivelor de 

investiții și asigurarea cofinanțării și cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare 

externă. 

 În acest sens, pentru asigurarea fondurilor necesare secțiunii de dezvoltare, conform 

art.61, alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot aproba contractarea de 

împrumuturi pentru realizarea investițiilor publice de interes local, numai cu Avizul Comisiei 

de Autorizare a Împrumuturilor Locale.  

 Contractarea finanțării rambursabile, reprezentând ratele scadente, dobânzile și 

comisioanele aferente acestora, inclusiv ale finanțărilor rambursabile pentru a căror contractare 

și/sau garantare se solicită autorizarea, se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1, alin.(52) 

din Normele și procedurile privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări 

rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale din 10.01.2007, potrivit cărora totalul 

datoriei publice nu poate depăși 30% din totalul veniturilor prevăzute la art. 5, alin.(1) din 

Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

cu excepția finanțărilor rambursabile contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile 



administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care 

beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea 

Europeană.  

 Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile  O.U.G. nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 

IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu cele ale H.G.R. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și 

funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările 

ulterioare, am întocmit prezentul raport, pentru a însoți proiectul de hotărâre. 

 

 

 

Director executiv,        Director executiv, 

    Maria Dovîncă                 Alina Georgiana Tincă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

NR. 1872 /20.01.2023 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public 

județean 

 

Dezvoltarea Județului Prahova este principalul obiectiv al administrației publice 

locale. În acest sens pentru perioada următoare este necesară realizarea unor obiective de 

investiții menționate în Strategia de Dezvoltare, menite să răspundă interesului general al 

locuitorilor Județului Prahova. 

Realizarea acestor obiective de investiții presupune existența unor importante resurse 

financiare, resurse care nu pot fi asigurate integral și exclusiv din bugetul local al Județului 

Prahova. 

În vederea asigurării fluxului de lichidități financiare pentru implementarea cu succes 

și într-un timp optim a proiectelor de investiții, este necesar ca UAT-ul să asigure 

finanțarea/cofinanțarea prin contractarea unei finanțări rambursabile interne. 

Pentru anul 2023/2024 Județul Prahova are următoarele obiective strategice: 

▪ Realizarea planului de dezvoltare durabilă a Județului Prahova 

▪ Realizarea planului de menținere a calității aerului în județul Prahova. 

Dintre aceste obiective creșterea calității vieții este principalul și cel mai important 

obiectiv strategic împreună cu obiectivul specific, îmbunătățirea accesului comunității la 

servicii publice, specifice nevoilor locale. 

Având în vedere valoarea investițiilor ce urmează a fi realizate și ținând seama de 

gradul de îndatorare al Județului Prahova, propunem ca valoarea împrumutului ce urmează 

a fi contractat să fie de 300.000.000 lei, contractarea urmând să se realizeze cu respectarea 

Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare. 

Avantaje oferite: 

• Accelerarea dezvoltării județene, prin accesarea acestui tip de finanțare, 

proiectele aflate pe lista cu priorități de investiții vor fi finalizate în avans, iar 

de aceste proiecte va beneficia comunitatea locală. Învestițiile odată finalizate 

vor aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și vor permite 

totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital. De regulă 

“investițiile administrației atrag investițiile private“, investițiile în 

infrastructură efectuate de autoritatea publică locală atrag investiții din partea 

secorului privat. 

• Posibilitatea finalizării unor proiecte mari a căror finanțare directă ar implica 

eforturi deosebite care ar afecta semnificativ echilibrul bugetului local sau a 

căror eșalonare în timp ar implica costuri de mentenanță deosebit de mari. În 

plus, prin reducerea timpului de executare a proiectelor se economisesc 

costurile de mentenanță. 

Încheierea contractelor de creditare se va realiza în urma unei proceduri interne. 

Valoarea totală a finanțării rambursabile este în sumă de 300.000.000 lei. 

Față de cele menționate și potrivit dispozițiilor legale în vigoare, avizăm Proiectul de 

Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne 

pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean. 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

Robert Adrian Stănescu 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

NR. 1869/20.01.2023 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile 
interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean 

 

Consiliul Județean Prahova are în derulare următoarele obiective de investiții, cu indicatori 
tehnico-economici aprobați, aflate în diferite stadii de implementare, astfel: 

1. Obiectivul “Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și 
strada Buda” 

Prin acest proiect se urmărește îmbunătățirea circulației în partea de nord-vest a Municipiului 
Ploiești, respectiv la intersecția drumului național DN 1 (Centura  de Vest Ploiești) cu drumul 
județean DJ 101I – strada Buda.  

Având în vedere necesitatea eliminării punctului de conflict dintre drumul național european 
DN1-E60 și drumul județean DJ 101I-strada Buda, se propune amenajarea unui pasaj denivelat 
peste DN 1 la intersecția dintre DN 1, strada Buda și DJ 101I. 

Pasajul propus va deservi un număr foarte mare de persoane, localnici sau aflați în tranzit, 
atât datorită traficului rutier de tranzit existent pe drumul național DN 1 (E60), cât și datorită 
traficului local dintre localitățile Ploiești, Blejoi și Ariceștii Rahtivani. 

 
2. Obiectivul “Variantă ocolitoare Păulești”  

 
Realizarea acestui obiectiv este relevantă pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport 

regionale și locale, a accesibilității zonei și mobilității populației, bunurilor și serviciilor în vederea 
stimulării dezvoltării economice durabile. 

Pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a circulației este necesară realizarea 
unei variante ocolitoare a comunei Păulești prin sud-vestul acesteia, conectând DJ 102 în zona 
limitei administrative a comunei Păulești și a comunei Blejoi, cu DJ 100 F la ieșirea din orașul 
Băicoi. Traseul drumului va avea o lungime de 9,184 km, lățime parte carosabilă de 7,50 m, 3 
intersecții giratoare cu DJ 102, DJ 155 și DJ 100 F, 3 poduri la km 2+090 peste pârâul Dâmbu, km 
4+790 peste Valea Surlei, km 8+220 peste canal ANIF și un pasaj peste CF la km 5+680.  

 
3. Obiectivul “Variantă ocolitoare Mizil”  

 
Obiectivul general al investiției îl constituie preluarea fluxurilor majore care tranzitează 

orașul Mizil, în scopul fluidizării traficului urban prin reducerea timpului de transport, diminuarea 



blocajelor rutiere, devierea traficului greu din centru și traversarea orașului, în condiții de siguranță 
a circulației. 

Pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a circulației, este necesară separarea 
traficului de tranzit de cel local, printr-o cale de comunicație rutieră care să ocolească orașul. 
Această variantă ocolitoare trebuie sa fie dimensionată în conformitate cu prevederile specifice, în 
funcție de volumele de trafic din zonă. 

Traseul propus va avea o lungime de L=7,466 km, lățime parte carosabilă de 7,00m, 
intersecții cu drumurile DN 1B, DJ 102 K, DJ 100 H și două poduri la km 4+100 peste râul 
Tohănenca și km 5+700 peste râul Ghighiu. 

 
4. Obiectivul “Variantă ocolitoare Bănești – Valea Doftanei”  

 
Acest obiectiv are ca scop realizarea unei legături suplimentare între partea de sud și partea 

centrală a tării și implicit decongestionarea traficului de pe drumurile naționale DN 1 și DN 1A, 
foarte solicitate din acest punct de vedere. 

Varianta ocolitoare Bănești – Valea Doftanei pornește din drumul național DN 1 (E60) și 
trece prin comunele Bănești – Telega – Șotrile – Valea Doftanei – și se intersectoază cu DJ 102 I 
după localitatea Valea Doftanei. Lungimea totală adrumului este de aproximativ 35,8 km, din care 
aoroximativ 16 km este traseu de drum nou.  

 
5. Obiectivul “Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere 

video a traficului pe drumurile publice de interes județean și dezvoltarea unui centru 
de management al traficului prin aplicații video specializate (actualizare)”  
 
Realizarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe 

drumurile publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin 
aplicații video specializate vor fi amplasate pe teritoriul județului Prahova. Prin implementarea 
acestui proiect va crește siguranța pe principalele căi de comunicație rutieră din județul Prahova 
prin utilizarea tehnologiei digitale. Prin realizarea acestui obiectiv  se va asigura un nivel ridicat 
de securitate prin asigurarea unei bune monitorizări a zonelor de interes, a traficului rutier și 
pietonal cu înregistrarea permanentă a imaginilor și arhivarea acestora în vederea utilizării 
ulterioare ca mijloc de probațiune. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniel Minculescu  
 
 
 


