ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri, proprietate
privată a judeţului Prahova, concesionate Societăţii comerciale Hidro Prahova S.
A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
şi de canalizare
Având în vedere:
-Expunerea de motive prezentată de vicepreședintele Consiliului Județ ean Prahova
și raportul Direcț iei Patrimoniu, nr. 8400/2014, prin care se propune scoaterea din
funcț iune, casarea și valorificarea unor bunuri, proprietate privată a judeţului Prahova,
concesionate Societăţii comerciale Hidro Prahova S. A. prin Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
-Adresele S.C. Hidro Prahova S.A. nr. 8366 și 8367/2014;
-Prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Ordonanț ei Guvernului României nr. 112/2000, pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcț iune, casare și valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului și al unităț ilor administrativ-teritoriale;
-Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995, privind procedurile de
transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparț inând instituț iilor publice;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Județ ean Prahova, nr. 190/2013, privind trecerea
din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova, pentru scoaterea din
funcţiune în vederea casării, a Staţiilor de epurare, situate în municipiul Câmpina şi în
oraşul Plopeni, aflate în proprietatea judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului
Judeţean Prahova;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Județ ean Prahova, nr. 23/2014 privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova, pentru scoaterea din funcţiune
în vederea casării, a unor componente ale Staţiei de epurare Vălenii de Munte;
În temeiul prevederilor art. 97 şi 120 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. (1) Se aprobă, la cerearea operatorului regional S. C. Hidro Prahova S. A.,
scoaterea din funcț iune, casarea și valorificarea bunurilor imobile identificate în Anexa
nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziț ia operatorului și fac
obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de

canalizare, înregistrat la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare “Parteneriatul Pentru
Managementul Apei–Prahova”, sub numărul 116/09.07.2009 și la S. C. Hidro Prahova S.
A. sub numărul 3790/10.07.2009.
Art. 2. Se mandatează Președintele Consiliului Județ ean Prahova să dispună cu
privire la constituirea comisiei de casare, comisiei de evaluare și comisiei de licitaț ie
pentru valorificarea, în condiț iile legii, a bunurilor propuse pentru valorificare.
Art. 3. (1) Se mandatează directorul general al S. C. Hidro Prahova S. A. să dispună
măsurile ce se impun pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale pentru scoaterea
din funcţiune, demolarea casarea și valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1).
(2) Operatorul va întocmi graficul de eșalonare a scoaterii din funcț iune și a
demolării, conform proiectului autorizat, liste distincte cu bunurile scoase din funcț iune
care se vor casa direct și care se vor valorifica, precum și documente privind evidenț a
și custodia componentelor care vor face obiectul valorificării.
Art. 4. Sumele ce se vor încasa, ca urmare a valorificării bunurilor, se vor constitui
venituri la bugetul județ ului.
Art. 5. (1) Se mandatează directorul executiv al Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare
“Parteneriatul Pentru Managementul Apei–Prahova” să dispună măsurile ce se impun
pentru monitorizarea derulării operaț iunilor privind scoaterea din funcț iune, casarea și
valorificarea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1).
(2) După îndeplinirea formalităț ilor legale pentru scoaterea bunurilor casate
din ,,Lista bunurilor proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor”, prevăzută la art.
76, punctul 1, lit d, din contractul de delegare de gestiune, rezultatele casării se vor
transmite Consiliului Județ ean Prahova.
Art. 6. Rezultatele casării se vor înregistra în evidenţa tehnico-operativă şi contabilă
la Directia Economică și în baza de date privind bunurile proprietate a județ ului la
Directia Patrimoniu.
Art. 7. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREȘEDINTE
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploiești 30 mai 2014
Nr.052

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
Operatorul regional S. C. Hidro Prahova S. A., prin Unitatea de implementare a
proiectului, derulează o serie de proiecte pentru reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova, finanţate în cadrul Programului
operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, Axa prioritară 1.
Aceste proiecte vizează modernizarea staţiilor de epurare ale municipiului
Câmpina și orașelor Vălenii de Munte și Plopeni care vor deveni obiective de interes
judeţean întrucât vor deservi și alte localităţi decât cele pentru care au fost construite.
Din aceste considerente consiliile locale au transmis si consiliul judeţean a preluat,
în domeniul public al judeţului, componentele staţiilor de epurare care fac obiectul
proiectelor în derulare.
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare “Parteneriatul Pentru Managementul Apei–Prahova”,
care, conform statutului său, are ca obiectiv și monitorizarea proiectelor de investiţii
derulate de operator, a solicitat iniț ierea procedurii pentru scoaterea din funcţiune în
vederea casării componentelor care fac obiectul proiectelor de modernizare.
În acest sens, conform cerinț elor art. 2 din Ordonanţa Guvernului României nr.
112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale, Consiliul Județ ean Prahova a emis Hotărârile nr.
190/2013 și nr. 23/2014, prin care a aprobat trecerea din domeniul public în
domeniul privat al judeţului Prahova, pentru scoaterea din funcţiune în vederea
casării, a acestor componente.
Operatorul regional, conform obligaț iilor asumate prin contractual de delegare de
gestiune, a propus Autoritatii delegante și Consiliului Județ ean Prahova scoaterea din
funcţiune, în vederea demolării acestor componente și, prin adresele nr. 8366 și
8367/2014 S.C. a solicitat constituirea unor comisii pentru îndeplinirea procedurilor
legale de demolare cu precizarea că, în proiectele de execuție, sunt prevăzute fonduri
pentru aceste operații.
Având în vedere prevederile Regulamentului privind valorificarea bunurilor
scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice, din Hotărârea Guvernului
României, nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru finalizarea operaţiunilor fizice, juridice și contabile privind bunurile ce fac

obiectul proiectelor de modernizare se impune să aprobăm scoaterea din funcţiune,
casarea și valorificarea acestora.
Din aceste considerente vă supun aprobării proiectul de hotărâre elaborat.
VICEPREŞEDINTE,
Sebastian Danielescu
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Nr. 8400/22.05.2014
RAPORT
privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri, proprietate privată
a judeţului Prahova, concesionate Societăţii comerciale Hidro Prahova S. A. prin
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Programul Operaţional Sectorial ,,Mediu” este documentul strategic de referinţă în baza
căruia se finanţează, din fonduri europene, proiecte prioritare de interes general și vizează
îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei, a standardelor de mediu precum și
reducerea decalajului existent între statele membre ale Uniunii Europene şi România.
În conformitate cu precizările Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial Mediu, din Ghidul Solicitantului, Axa Prioritară 1, pentru promovarea unor proiecte
și accesarea fondurilor pentru finanţarea acestora, în judeţul Prahova s-a constituit cadrul
instituţional prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã, a Operatorului Regional
și Delegarea Gestiunii Serviciilor.
În contextul Strategiei de regionalizare a serviciilor de apa si canalizare care are ca
obiectiv prioritar să maximizarea eficienţa costurilor, Operatorul regional, prin Unitatea de
implementare a proiectului, a promovat proiectele pentru reabilitarea şi modernizarea
staţiilor de epurare ale municipiului Câmpina și orașelor Vălenii de Munte și Plopeni
cofinanţate și de la bugetul judeţului.
Întrucât aceste staţii urmează să deservească mai multe localităţi, aflate în aceeași arie
geografică, devenind astfel obiective de interes judeţean, Consiliul Judeţean Prahova a preluat,
în domeniul public al judeţului, componentele staţiilor de epurare ce urmează a fi
modernizate,
Ulterior, în conformitate cu prevederile legislaţiei din România, Consiliul Județ ean
Prahova a trecut aceste componente in domeniul privat al judeţului pentru scoaterea din
funcţiune în vederea casării, urmând ca, după îndeplinirea tuturor formalităț ilor legale privind
autorizarea desființ ării, să se procedeze la scoaterea din funcț iune, casarea și valorificarea
acestora.
Proiectul de hotărâre respectă prevederile Ordonanț ei Guvernului României nr.
112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcț iune, casare și valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităț ilor administrativteritoriale, ale Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere
fără plată și de valorificare a bunurilor aparț inând instituț iilor publice și ale Legii nr.
213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
Din aceste considerente avizăm favorabil proiectul supus aprobării.
Șef serviciu,
Livia Barbălată
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Anexa nr.1

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile, componente ale Staţiei de epurare a municipiului Câmpina, propuse pentru scoaterea din funcţiune, casare

și valorificare

Nr
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoarea de
inventar
-lei-

0
1

1
Staţie de epurare

2

3

Situată în municipiul Câmpina, Tarla 17, Parcela 493, 495, A495, 496,
Cc 497, Pt 514:
1. Laborator şi Centrală termică , S= 209 mp, compuse din:
-Laborator
-Laborator
-Spectrofotometru DR 2010
-Centrală termică
-Coş fum metalic
-Instalaţie apă caldă
2. Separatoare, S = 70mp

71.573
97.058
8.857
43.145
29.116
1.415,57
27.497

3. Staţia de pompe, S=103 mp, compusă din:
-Staţie pompe

6.713

-Schimbător de căldură

990,74

-Schimbător de căldură

881,75

-Aeratoare mecanice

848,53

-Pompe Bicaz

324,93

-Pompe AC 200

175,40

-Pompe 65/15

44,68

-Cazan oţel

5,27

-Staţie pompe

120.052

-Conducte instalaţii hidrotehnice

394.178

-Împrejmuire din prefabricate beton
-Surse energetice reţele electrice
-Drum interior împrejmuit cu ballast

277
1.615
842

-Distribuitor debit

10.862

-Estacadă staţie

17.013

-Electropompă submersibilă

22.082

-Întrerupător nivel pompă submersibilă

558,73

-Sistem autocuplare întrerupător tablou pompă

2.986

-Tablou electric 15 kw

4.248

-Hidrant
4. Metantanc, S=131 mp

3.991
4.721

5. Decantor primar, S= 541 mp, compus din:
-Decantor primar

158.309

-Pod raclor

68.136

6. Decantor secundar, S=541 mp, compus din:
-Decantor secundar

367.890

-Pod raclor

41.005

7. Bazin aerare, S = 392 mp
8. Magazie, S=124 mp
9. Stabilizator de nămol, S= 155 mp

331.196
83
186.431

10. Paturi uscare nămol, S= 2600 mp, compuse din:
-Paturi uscare nămol

4.366

-Apărători maluri

349.742

-Drenuri platformă

20.338

-Denisipator

54.120

-Grătar staţie

7.552
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Anexa nr.2

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile, componente ale Staţiei de epurare a orașuluI Plopeni, propuse pentru scoaterea din funcţiune, casare și

valorificare
Nr
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoarea de
inventar
-lei-

0
1

1
Staţie de epurare

2

3

Situată în oraşul Plopeni, compusă din:
-Staţie de sterilizare clorinare uzină, S= 48 mp

130,79

-Decantor apă orizontal colonia Găgeni, S= 32 mp

17.241,96

-Decantor cu etaj Imhoff, S= 205 mp

9.802,52

-Grătar şi denisipator , S=17mp

324,60

-Separator grăsimi, S=11 mp

242,77

-Decantor primar, S= 133 mp

13.008,40

-Decantor secundar staţie epurare, S=92 mp

236,24

-Decantor secundar staţie epurare, S=92 mp

2.022,78

-Staţie pompe nămol, S= 27mp

745,64

-Platformă uscat nămol, S=127 mp

291,14

-Platformă uscat nămol, S=249 mp

788,92

-Platformă uscat nămol, S=244 mp

788,92

-Bazin aerare staţie epurare, S=246 mp

4.481,59

-Decantor etajat, S= 140 mp

899,06

-Platformă uscat nămol, S=486 mp
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1.785,13

Anexa nr. 3

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DATELE DE IDENTIFICARE
a unor bunurilor imobile, componente ale Staţiei de epurare a orașului Vălenii de Munte, propuse pentru scoaterea din

funcţiune, casare și valorificare
Nr
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoarea de
inventar
-lei-

0

1

2

3

1

Decantor primar radial

Bazin betonat semiîngropat; Diametru – 25 mp.

347.455,25

2

Platformă uscare nămol

Platformă betonată, cu împrejmuire din beton;

189.368,14

Suprafaţa – 1200 mp.

3

Staţie pompare nămol active

Construcţie din beton, suprafaţa – 4 mp.

159.027,66

4

Staţii pompare ape drenate şi Construcţie din beton armat, îngropată;
nămol stabilizat
Suprafaţa – 18 mp.

64.322,76

