
 
Raport anual 

al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ 
teritoriale județene Prahova pentru anul 2022 – sesiunea I și sesiunea a II-a 

 

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, număruluiu de telefon și/sau adresa contact: Cod Fiscal nr.2842889, Bdul Republici 
nr. 2-4, Municipiul Ploiești, Județul Prahova, nr. Tel:fax 0244/514545, adresa de email: 
marius.nicolae@cjph.ro, mihaela.moiceanu@cjph.ro, razvan.mosu@cjph.ro.  

Raport anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul 
anului fiscal 2022 Sesiunea I și  Sesiunea a II-a, între autoritatea contractantă Consiliul 
Județean Prahova şi beneficiari, aşa cum sunt ei definiţi de legea 350/2005  privind  regimul 
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi non-profit de interes 
județean pentru anul 2022. 

Domeniul cultură și învățământ, sănătate, tineret, protecția mediului – sesiunea 
I: 

1.Beneficiar: Asociația de Sprijin și Binefacere România, proiect: “Misiunea noastră 
este să ajutăm și să salvăm, aici și acum”, contr. nr. 17129/ 27.07.2022, valoarea aprobată: 
27.000 lei, valoarea decontată:  26.929,95, finalizat; 

2.Beneficiar: Asociația Muzica Artelor, proiect: “Teatru la noi în sat”, contr. 
nr.17130/27.07.2022, valoarea aprobată: 30.000 lei, valoarea decontată: 29.350,93 lei, 
finalizat; 
 3. Beneficiar: Istrate Ana Mihaela, proiect: Către generația viitorului prin educația 
STEM,contr. nr. 17131/27.07.2022, valoarea aprobată: 27.000 lei, valoarea decontată: 
26.714,28 lei, finalizat; 
 4. Beneficiar: Asociația Împreună pentru Aluniș, proiect: “Un atu actual pentru 
performanță: de la cretă și burete la tabla interactivă”, contr.nr. 17132/27.07.2022, valoarea 
aprobată: 30.000 lei, valoarea decontată: 29.998,20 lei, finalizat; 

5.Beneficiar: Fundația Comunitară Prahova (FCPH), proiect: “Orașul verde viu-
crearea de ecosisteme comunitare pentru protecția mediului”, contr. nr. 17133/27.07.2022, 
valoare aprobată: 30.0000, valoarea decontată: 26.896,76 lei, finalizat; 

6. Beneficiar: Asociația Diabeticilor  din Prahova, proiect: “Nutriție și Sănătate”, 
contr.nr.17135/27.07.2022, valoare aprobată; 22.508,00 lei, valoare decontată: 19.158,78 lei, 
finalizat; 
 7.Beneficiar: Asociația Prietenii Domeniul Cantacuzino (Apdc), proiect: “Club de 
educație și arte la palat – în Florești”, contr. nr. 17136/ 27.07.2022. valoare aprobată: 30.000 
lei, valoare decontată; 23.342,02 lei, finalizat; 
 8.Beneficiar: Fundația Cantacuzino Florești  - proiect:“Promovarea și dezvoltarea 
voluntariatului la Domeniul Cantacuzino Florești”, contr. nr. 17137/ 27.07.2022, valoare 
aprobată: 29.600 lei, valoare decontată: 29.083, 68 lei, finalizat; 
 
 Domeniul sport de performanță, sportul pentru toți – sesiunea I: 
 
 1.  Beneficiar: Asociația Sportivă S&F Tennis System Club Sportiv de Tenis, proiect 
Tennis ACE la mondiale, contr.nr. 17138/27.07.2022, valoare aprobată: 60.000 lei, valoare 
decontată 51.792,27, finalizat; 
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2.Beneficiar: Asociația Județeană de Ciclism Prahova, proiect: “Road Grand Tour 

Seciu “Mon Amour” Concurs Național Ciclism de Șosea – ediția a IX-a – octombrie 2022”,  
contr. nr.  17140/27.07.2022, valoare aprobată 66.200,00 lei, valoare decontată 66.066,33 lei, 
finalizat; 

3. Beneficiar: Clubul de Turism și Alpinism Ciucaș Ploiești (C.T.A. Ciucaș), proiect: 
Eveniment “Ciucaș X3 – Concurs internațional de alergare montană, ediția a XII-a 09-11 
septembrie 2022, Munții Ciucaș – Cheia – județul Prahova”, contr.nr. 17141/27.07.2022, 
valoare aprobată: 30.000 lei, valoare decontată 30.000 lei, finalizat; 

4. Beneficiar: Asociația “Club Sportiv Academia Junior” Ploiești, proiect: “Performăm 
în handbal”, contr. nr. 17142/ 27.07.2022, valoare aprobată 80.000, valoare decontată: 67.500, 
finalizat; 

5.Beneficiar: Club Sportiv Comunal Măneciu, proiect “Promovarea Tenisului de 
Performanță în comuna Măneciu, județul Prahova”, contr..nr 17143/27.07.2022,  valoare 
aprobată: 30.000 lei, valoare decontată 26.387,75 lei, finalizat; 

 
Domeniul cultură și învățământ, sănătate, tineret, protecția mediului – sesiunea 

a II-a: 
 
1. Beneficiar: Asociația Împreună pentru Aluniș, proiect “La Aluniș, grija pentru 

mediul înconjurător se înrădăcinează precum pomii cei roditori”, contr. nr. 21758/ 
22.09.2022, valoare aprobată: 30.000 lei, valoare decontată: 29.652,17 lei,  
finalizat; 

2. Beneficiar: Asociația Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești, proiect: Participare 
la Competiție Internațională/Târg de știință și inovație în Indonezia – ISIF 
Internațional Science and Invention Fair 2022, contr. nr 21868/23.09.2022, valoare 
aprobată: 26.676 lei, valoare decontată 26.127,00 lei, finalizat; 

3. Beneficiar: Asociația Alianța Franceză Ploiești – Prahova Verde: 
ecoresponsabilitate și solidaritate cu Pământul, proiect: “ Prahova Verde: 
ecoresponsabilitate și solidaritate cu Pământul”, contr. nr. 21442/ 20.09.2022, 
valoare aprobată: 11.101,00 valoare decontată: 10.484,86 lei ; 

4. Beneficiar: Asociația Parteneri pentru comunitate, proiect: “Totul despre sexul 
protejat”, contr. nr.21890/23.09.2022, valoare aprobată: 26.955, valoare decontată: 
26.608,48 lei, finalizat; 

5. Beneficiar: Fundația Zamolxses, proiect: “Ferestre spre viitor”, contr. nr. 
21924/23.09.2022, valoare aprobată: 30.000 lei, valoare decontată: 30.000 lei, 
finalizat; 

6. Beneficiar: Asociația Sprijin și Binefacere România (ASB România), proiect: 
“Atitudinea persoanelor fără pregătire medicală în cazul stopului cardiorespirator”, 
contr. nr. 21974/ 26.09.2022, valoare aprobată 17.964, valoare decontată 14.714,91 
lei, finalizat; 

7. Beneficiar: Asociația Tinerilor din Cerașu (ACT), proiect “Tehnologizare pentru 
educație modernă. Gândesc deci exist”, contr. nr. 21968/26.09.2022, valoare 
aprobată: 30.000 lei, valoare decontată: 30.000 lei, finalizat; 

8. Beneficiar: Asociația Muzicor, proiect “Camerala Muzicor – forme de difuzare a 
spiritualității și culturii românești”, contr. nr. 21969/ 26.09.022, valoare aprobată: 
20.000 lei, valoare decontată 20.000 lei, finalizat; 

 



 
Domeniul sport de performanță – sesiunea a II-a: 
 
1. Beneficiar: Asociația Club Sportiv Iron Team Ploiești, proiect: Promovarea 

powerliftingului de mare performanță din județul Prahova, Contr. nr. 
21872/23.09.2022, valoare aprobată 145.000 lei, valoare decontată 140.539,48 lei, 
finalizat; 

2. Beneficiar Asociația Clubul de Karting electric Ploiești, proiect “Punem Prahova 
pe harta motosportului electrificat pentru copii și juniori. Performanță alimentată 
de energia verde.” , contr. nr. 17140/27.07.2022, valoare aprobată: 102.540 lei, 
valoare decontată 102.540 lei, finalizat; 

3. Beneficiar: Asociația Club Sportiv United Ploiești, proiect: “Minifotbal 2022”, 
contr. nr. 21835/ 23.09.2022, valoare aprobată: 103.463, valoare decontată: 
103.463 lei, finalizat; 

4. Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Prahova Ploiești, proiect: “Fetele din Prahova 
în campionatul național de fotbal feminine junioare U17”, contr. nr. 
21889/23.09.2022, valoare aprobată: 108.000, valoare decontată: 108.000 lei, 
finalizat; 

5. Beneficiar: Club Sportiv Petrolul Ploiești, proiect: “Scrima pe drumul către CUPA 
ROMÂNIEI” contr. nr. 21789/22.09.2022, valoare aprobată: 102.028,5, valoare 
decontată: 102.007,5, finalizat; 

6. Beneficiar: Asociația Club Sportiv Aurora Băicoi, proiect: “Performanță în 
Rugby”, contr. nr.21922/23.09.2022, valoare aprobată: 100.614,5, valoare 
decontată: 99.286,04, finalizat; 

7. Beneficiar: P.F Puiu Simona, proiect: “ Grație și performanță prin gimnastică 
ritmică”, contr. nr. 21971/26.09.2022, valoare aprobată: 109.006 lei, valoare 
decontată: 105.829,90 lei, finalizat; 

8. Beneficiar: Clubul Sportiv Oraș Plopeni, proiect: “Echipament pentru sportivii 
secției fotbal și materiale sportive specifice pentru secțiile fotbal și karate din 
cadrul CSO Plopeni.”, contr.nr.21891/23.09.2022, valoare aprobată: 120.550,66 
lei, valoare decontată:114.083,98 lei, finalizat ; 

9. Beneficiar: Asociația Club Sportiv HM Junior 2007, proiect: “ Cupa Elitelor 
Prahova – de la pasiune la performanță!”, contr. nr. 21923/ 23.09.2022, valoare 
aprobată: 113.860,8, valoare decontată: 113.619,6 lei 

  
 
  


