
PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si

Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru "Dotare cu 5 paturiATl -
Spital Orasenesc Sinaia, oras Sinaia"

Nr. 32063 I 24.11.2020

Vazand Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 158 I 23.11.2020 privind modificarea
unor prevederi ale Hotaratii Consiliului Judetean Prahova nr. 11012020 privind asocierea judetului

Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe

anul2020, in vederea realizarii unor obiective de interes public;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 32050 I 12.08.2020 al Primarului orasului

Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. gLl tQ tAh,ll ,heO intocmit de Compartimentul
lnvestitii siAchizitii din cadrul Primariei orasului Sinaia;

ln baza art. 35 alin. (1) din Legea nr.273 I 2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

ln temeiul art. P9 alin. (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroboratcu art. 139, alin.3, lit. f) si art.

196 alin, (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 12019 privind Coduladministrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUISINAIA
HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba asocierea dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul
Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru "Dotare cu 5 paturiATl - Spital Orasenesc Sinaia, oras
Sinaia".

Art.2 - Se aproba contributia Orasului Sinaia de cofinantare in procent de 10% din suma alocata
de Judetul Prahova pentru obiectivulmentionat la art. 1, respectiv 10.000 lei.

Art. 3 - Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia pentru

semnarea Contractului de asocire, in numele Orasului Sinaia, judetul Prahova.

Art. 4 - Secretarul orasului Sinaia, va comunica prezenta hotarare compartimentelor de
specialitate din cadrul Primariei orasului Sinaia si Consiliului Judetean Prahova.

Sinaia, 24.11.2020

lnitiator

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA
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Nr. 32050 124.11.2020

REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si

Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru "Dotare cu 5 paturiATl -
Spital Orasenesc Sinaia, oras Sinaia"

Prezentul referat de aprobare este intocmita in conformitate cu prevederile Ordonantei de
Urgenta nr. 57 I 2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 273 I 2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Consiliului Judetean nr. 158 din
23.11.2020.

Potrivit art, 35, alin. 1 din Legea 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare:
,, Autoritatile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrari si
servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizeazapebaza de contracte de asociere,
in care se prevad si sursele de finantare reprezentand contributia fiecarei autoritati a administratiei
publice locale implicate. Contractele de asociere se incheie de catre ordonatorii principali de
credite, in conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare sau
asociere."

Datorita faptului ca fondurile proprii ale bugetului local sunt insuficiente pentru 'nDotare cu 5
paturi ATI - Spital Orasenesc Sinaia, oras Sinaia", este necesar pe langa finantarea din bugetul
local si alocarea de fonduri de catre Consiliul Judetean Prahova, sens in care, prin Hotararea
ConsiliuluiJudetean Prahova nr. 158 123.11.2020, s-a aprobat suplimentarea cu suma de 90.000
lei pentru acest obiectiv si asocierea Orasului Sinaia prin Consiliul Local Sinaia cu Judetul Prahova
prin Consiliul Judetean Prahova si incheierea unui contract de asociere,

proiectul de hotarare fiind necesar, oportun si legal propun spre analiza si
Local Sinaia .

ln consecinta
aprobare Consiliului



NR. 32186 I 24,11.2020
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova, prin ConsiliulJudetean Prahova si

Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru "Dotare cu 5 paturiATl -
Spital Orasenesc Sinaia, oras Sinaia"

ln vederea "Dotarii cu 5 paturiATl - a Spitauluil Orasenesc Sinaia, oras Sinaia", este necesar

pe langa finantarea din bugetul local si alocarea de fonduri de catre Consiliul Judetean Prahova.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 158 I 23.11.2020 privind modificarea unor

prevederi ale Hotaratii Consiliului Judetean Prahova nr. 11012020 privind asocierea judetului Prahova

cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2020, in

vederea realizarii unor obiective de interes public, la art. 1, lit. f) din hotarare, s-a aprobat

suplimentarea cu suma de 90.000 lei, pentru achizitia a 2 (doua) paturi Afl, in cadrul obiectivului

,,Dotare cu 5 paturi ATI - Spital Orasenesc Sinaia, oras Sinaia", in acest sens urmand a se incheia

un contract de asociere .

Conform prevederilor art.35 alin. (1) din Legea 273 l20OO privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare, autoritatile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea

pentru realizarea unor lucrari si servicii publice locale.

Colaborarea sau asocierea se realizeazapebazade contract de asociere in care se prevede

si sursa de finantare, reprezentand contributia autoritatii administratiei publice locale implicata.

Avand in vedere cele prezentate anterior, supunem aprobarii Consiliul Local Sinaia asocierea

acestuia cu Consiliul Judetea Prahova si incheierea unui Contract de asociere, in vederea "Dotare cu

5 paturiATl - Spital Orasenesc Sinaia, oras Sinaia"

Sef Serviciul lnvestitii si Achizitii,

Cristina Harapu

Consilier achizitii publice,

Dorina Banita

Nl



ROMANIA
JUD$',rUL PR..{EIOVA
c oi{sm,tru[, JUDI1]TF]AN

PR OTECT NR.23 1 82 t20,11.2020

HOTARARE
pentru modificarea unor prevederi ale Hot[rdrii Consiliului Judefean Prahova

nr.ll0l2020 privind asocierea judelului Prahova cu localitdli din jude!,
precum qi alocarea unor sume din bugetul judelului Prahova pe anul 2020 in

vederea realizdrii unor obieotive de interes public

AvAnd ?n vedere :

-Referatul de aprobare rc.23l82123.11.2020 prezentatde domnul
Iulian Dumitrescu, preqedinte al Consiliului Judelean Prahova prin care se propune
modificarea unor prevederi ale Hotbrdrii Consiliului Judelean Prahova nr.tlOlZOZO
privind asocierea judelului Prahova cu looalitEli din jude!, precum gi alocarea unor
sume din bugetul jude{ului Prahova pe anul 2020 in vederea realizdrii unor obiective
de interes public pi Raportul tu.23L\3lz3,tr.2020 al Direcliei rehnice;

-Prevederile Hotdr6rii Consiliului Judelean Prahova w,11012020 privind
asocierea cu localit6li din jude!, precum qi alocarea unor sume din bugetul jude{ului
Prahova pe anul 2020 in vederea realizbrii unor obiective de interes public;

-Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 27312006, privind finanlele publice
locale, cu rnodificdrile qi oompletErile ulterioare;

_ i1 temeiul prevederilor art. 173 alin. (7) lit.c), art. 182 alin. (1) qi alin. (2)gi arr.
196 alin. (1) lit.a) din Ordonanla de Urgen![ a. Guvernului nr. sltz,oig privind Codul
Administrativ, cu modifi cdrile qi complet[rile ulterioare,

c oras itriu I .[ude{ea n'e F na h ova adoptE pr ezenta hotdrdre :

Ar-t.l Se modificd poziliile nr. 1 5 , 20, 21, 23, 24, 107 qi nr. 13 1 din Anexa nr. I
la Hot6r6rea Consiliului Judetean Frahova nr. Ll0l2020,dup6 cum urmeaz6:

a) redistribuirea sumei de 100.000 lei de la obiectivul ,,Instala]ii de clim atizare -
aer condilionat cl6dire Fediatrie Spital Ordqenesc V[lenii de Munte * oraq Vyenii de
Munte" qi suma de 300.000 de la obiectivul ,,Proiectare qi execu{ie "Reabilitare qi
modernizare baza sportivd Bd.Nicolae Iorga nr.I45"- oraq VSlenii de Munte,, pentru
finanlarea obiectivului ,,Cneqtenea eficien{ei energetice qi a gestionlrii inteligente a
energiei pemtru ilurninatutr public prin inlocuirea conpurilon de ilumrinat cu corpuri
de ilurminat cu [,8D" * ora$ Vdlenii de Munte;

b) redistribuirea sumei de 50.000 [ei de la obiectivul ,,Iluminat public
eficientizare energeticd prin modernizarea sistemului de iluminat stradal - comuna
Adunali" pentru finanlarea obiectivului ,,Execufie lucrlri de reparafii imprejmuire qi
amenajare incinta Moraurnentul Eroilor,, * comuna Aduna{i;

c) redistribuirea sumei de 50.000 lei de la obiectivul ,,tnfiinfare refea de
distribu{ie gaze naturale comuna Adunafi - intocmire documenta}ie SF,, pentru
finanfarea obiectivului ,,Extindene nefea distnibu$ie api hranqarnente in comuna
Aduna{i" - comuna Adunafi;

(



d) redistribuirea sumei de 100.000 lei de la obiectivul ,,Reabilitare pod punct
Agromec, sat Scorfeni * comuna Sco(eni" pentru ftnanlareaobiecti'rrului ,,Consolidane
qi nefacere dnum {ocal (str.Ftraiutrui), 0,150 kna - satul Scor{eni" - comuna Scorfeni;

e) redistribuirea sumei de 129.000 lei de la obiectivul ,,Instalare sistem de
supraveghere video tn cornuna V6lc6neqti" pentru finar\area obiectivului
,,Modennizare i[uffiinat public in cornuna V6lcineqti" -.oomuna VAlcdneqti;

f) se suplimerrteazl, cu suma de 90.000 lei la obiectuvul 'oDotare cu 5 paturi
ATI - Spital On[qrnesc Sinaia - ora$ Sinaia". -- li:;, . : 1] , 

'{..,'Aft.2 Se mandateazd Pregedintele Consiliului Judelean Prahova pentru
semnarea contractelor de asociere Ei actelor adilionale.

Aft.3. Celelalte prevederi ale Flotdrdrii Consiliului Judetean Prahova
nr.11012020 rdmAn nemodificate. '

Art.4 Direclia Juridic Contencios qi Administrafie Public[ va comunica
p r ezenta hot6r6re persoanel or interesate.

PRE$Ef)trNTFt,
{urlian Durmitrescu

CONTRASEMNEAZA:
SE C[TET.A.R. GENMRAX,,

"A.di-FXe nxarim a tstgiun

Iniliator,
Freqedinte,

Xulian Duurmitnescu

,rfr-,.n-," 
"fll,'**-

Ptoieeti, !-3 , ll , &o 9Q
Nr,-/f,&



HoTAnAREANR. 130

Privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si

Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru "Dotare cu 5 paturi ATI -
Spital Orasenesc Sinaia, oras Sinaia"

Ydzdnd Hotdr6rea Consiliului Judelean Prahova nr. ll0 I 10.08.2020 privind asocierea
judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova

pe anul 2020, in vederea realizarii unor obiective de interes public;
Av6nd in vedere Referatul de aprobare w.21208 I 12.08.2020 al Primarului orasului Sinaia,

precum si Raportul de specialitate nr.21252112.08.2020 intocmit de Compartimentul Investitii si

Achizitii din cadrul Primariei orasului Sinaia;
in baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 I 2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 129 alin, (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroborat cu art. I39, alin. 3, lit. f) si art.

196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 12019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HorAnAgrn:

Art. 1. - Se aproba asocierea dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul
Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru "Dotare cu 5 paturi ATI - Spital Orasenesc Sinaia, oras

Sinaia".

Art.2. - Se aproba contributia Orasului Sinaia de cofinantare in procent de l0o/o din suma alocata de
Judetul Prahova pentru obiectivul mentionat la art. 1, respectiv 5000 lei.

Art. 3.- Se mandateazaPrimarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia pentru semnarea
Contractului de asocire in numele Orasului Sinaia, judetul Prahova.

Art, 4.- Secretarul orasului Sinaia, va comunicaprezenta hotarare compartimentelor de specialitate
din cadrul Primariei orasului Sinaia si Consiliului Judetean Prahova.

Sinaia, L4 august 2020

PRE$EDINTE

GHEORG

ex. Prefectul Jud. Prahova
ex. Primarul oragului Sinaia
ex. Serviciul Investitii
ex. Serviciul Buget
ex. se va afisa pe site-ul propriu

l
CONTRASEMNEAZA,
SECRETA,R GENERAL

TRICE.EUCdi'UI RANUT,TSCU\rry
A,

i,-hffipS :.T(JVA Y' VYt I rtV

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA


