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A N U N Ț  P U B L I C 

 
   În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, astăzi, 06 martie 2023, Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de 
transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu 
caracter normativ: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2023 

și a Ghidurilor solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al 
Județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2023. 

      Documentația aferență Proiectului de hotărâre include Anexele nr. 1 - 5 la acesta, 
Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul 
structurii de specialitate. 
 Documentația integrală a proiectului de hotărâre poate fi consultată pe pagina de internet 
a Consiliului Județean Prahova www.cjph.ro – Secțiunea Informații Publice – Servicii Online - 
Transparență decizională – Consultare publică, și la sediul Consiliului Județean Prahova, situat la 
Intrarea B – parter a Palatului Administrativ. 
 link: https://cjph.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/consultare-publica/ 
 Proiectului de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura 
instituției.  
 Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus 
procedurii de transparență decizională, se pot depune prin formularul online disponibil pe pagina de 
internet a instituției accesând 
linkul: https://cjph.ro/wp-content/uploads/2022/07/FORMULAR_PENTRU_COLECTARE_DE_PROPUNERI_SUGESTII_OPINII_CU_VALOARE_DE_RECOMANDARE.docx;  

ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail informatii@cjph.ro, prin poștă, pe adresa Ploiești, 
Bd. Republicii nr. 2-4 sau la sediul instituției - Registratura, situată la Intrarea B, cam. 61, parter, 
Palatul Administrativ, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:30, începând cu data anunțului până 
la data de 20 martie 2023 (reprezentând termenul de consultare publică – etapa primirii 
propunerilor/sugestiilor/opiniilor, după caz.). 
 Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri privind……(se va înscrie 
denumirea proiectului de hotărâre)”. 
 Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 
 Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 
public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut de o asociație legal constituită sau 
de catre o altă instituție publică, până la data de  18 aprilie 2023.  
 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: 
telefon: 0244 514 545 int. 126, 0244 526 498, e-mail: informatii@cjph.ro, persoană de contact: Pîrvu 
Nicoleta Adriana, consilier la Serviciul gestiune documente și relații publice din cadrul Direcției juridic 
contencios și administrație publică. 
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