ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului
„Restaurare şi punere în valoare a ansamblului monahal al Mănăstirii Turnu:
chilii, casa egumenească, ziduri de incintă, ruinele Bisericii Albe, ruinele Bisericii
lui Mihnea Turcitul, ruinele termelor romane, alei pietonale, accese carosabile,
amenajări exterioare – plantaţii, sat Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi,
judeţul Prahova”
Având în vedere:
Expunerea de motive a Domnului Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 12712/ 29.07.2014 al Direcţiei Absorbţie
Fonduri Europene prin care se propune participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea
proiectului „Restaurare şi punere în valoare a ansamblului monahal al Mănăstirii
Turnu: chilii, casa egumenească, ziduri de incintă, ruinele Bisericii Albe, ruinele
Bisericii lui Mihnea Turcitul, ruinele termelor romane, alei pietonale, accese
carosabile, amenajări exterioare – plantaţii, sat Târgşoru Vechi, com. Târgşoru Vechi,
judeţul Prahova”:
Adresa nr.309/13.06.2014 a Patriarhiei Române transmisă către Consiliul
Judeţean Prahova referitoare la solicitarea sprijinului financiar privind contribuţia la
cheltuielile eligibile şi neeligibile ale proiectului;
Scrisoarea de înaintare nr. 12690 transmisă de Mănăstirea Turnu către Consiliul
Judeţean Prahova referitoare la solicitarea sprijinului financiar pentru anul 2014;
Contractul de finanţare nr. 4154/30.04.2014;
Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 2, alin.(2) şi art. 39 alin.(1) din Legea nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 3, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România;
Prevederile art.17 alin.(1), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă participarea Judeţului Prahova cu suma de 725.582,90 lei, la
cofinanţarea proiectului, din care 2% din valoarea cheltuielilor eligibile în valoare de
456.303, 38 lei şi neeligibile, inclusiv TVA-ul aferent acestora în valoare de 269.279,52
lei, pentru proiectul „Restaurare şi punere în valoare a ansamblului monahal al
Mănăstirii Turnu: chilii, casa egumenească, ziduri de incintă, ruinele Bisericii Albe,
ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul, ruinele termelor romane, alei pietonale, accese
carosabile, amenajări exterioare – plantaţii sat Târgşoru Vechi, com. Târgşoru Vechi,
judeţul Prahova” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de
intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi
modernizarea infrastructurilor conexe”.
Art.2 Din bugetul pe anul 2014 Judeţul Prahova va asigura suma de 270.000,00
lei din totalul fondurilor prevăzute la art. 1.
Art.3 Din bugetul pentru anul 2015, Judeţul Prahova va asigura suma de
455.582,90 lei, reprezentând diferenţa până la valoarea menţionată la art.1.
Art.4 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
Mihail Pavel
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova
la cofinanţarea proiectului „Restaurare şi punere în valoare a ansamblului monahal
al Mănăstirii Turnu: chilii, casa egumenească, ziduri de incintă, ruinele Bisericii
Albe, ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul, ruinele termelor romane, alei pietonale,
accese carosabile, amenajări exterioare – plantaţii, sat Târgşoru Vechi, comuna
Târgşoru Vechi, judeţul Prahova”
Printre priorităţile autorităţilor publice se înscrie conservarea patrimoniului
cultural şi monumentelor istorice. În acest mod se pot pune în valoare traseele turistice
bogate în vestigii, constituind premizele unei dezvoltări durabile a spaţiului rural al
judeţului.
Turismul religios este un fenomen complex care se află în continuă transformare
şi diversificare, păstrându-şi însă elementul de baza care l-a consacrat: religia.
Dezvoltarea turismului cultural religios in Localitatea Târgşoru Vechi, judeţul Prahova
include rezolvarea problemelor legate de restaurarea/ consolidarea Ansamblului
Monahal al Mănăstirii Turnu (chilii, Casa Egumenească, ziduri de incintă, ruinele
Bisericii Albe, ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitu, ruinele termelor romane, alei
pietonale, accese carosabile, amenajari exterioare-plantaţii) precum şi a celor legate de
construirea spaţiilor de parcare aferente acestui obiectiv de importanţă naţională.
În data de 30 aprilie 2014 a fost semnat Contractul de finanţare între Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia şi Mănăstirea Turnu pentru obiectivul mai sus amintit, monument istoric
clasa A de valoare naţională.
Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către
AM POR pentru implementarea proiectului, valoarea totală a acestuia fiind de
28.560.089,20 lei. Din această valoare, 22.358.865,72 lei reprezintă asistenţa financiară
nerambursabilă, 456.303,38 lei reprezintă contribuţia solicitantului la cheltuielile
eligibile iar suma de 269.279,52 lei reprezintă cheltuielile neeligibile (inclusiv TVA-ul
aferent acestora).

Deoarece beneficiarul proiectului, respectiv Mănăstirea Turnu, nu dispune de
venituri suficiente pentru a putea susţine contribuţia la cheltuielile eligibile şi neeligibile
mai sus menţionate, este necesară participarea Consiliului Judeţean Prahova printr-un
sprijin financiar în valoare de 725.582,90 lei din bugetul judeţului, acordat pe perioada
implementării proiectului, respectiv anii 2014-2015.
Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre.

VICEPREŞEDINTE,
Sebastian Danielescu
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova
la cofinanţarea proiectului „Restaurare şi punere în valoare a ansamblului monahal
al Mănăstirii Turnu: chilii, casa egumenească, ziduri de incintă, ruinele Bisericii
Albe, ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul, ruinele termelor romane, alei pietonale,
accese carosabile, amenajări exterioare – plantaţii, sat Târgşoru Vechi, com.
Târgşoru Vechi, judeţul Prahova”
Proiectul de hotărâre supus aprobării se referă la finanţarea lucrărilor de
restaurare a unui monument istoric înscris pe lista monumentelor de patrimoniu naţional.
Implementarea acestui proiect se va desfăşura cu respectarea principiilor dezvoltarii
durabile, în sensul conservării şi protejării patrimoniului natural şi cultural al
Ansamblului Monahal al Mănăstirii Turnu.
Rezervaţia arheologică şi istorică de la Târgşorul Vechi se caracterizează printr-o
mare varietate de edificii şi situri arheologice. Se poate afirma că locuirea la Târgşoru
Vechi s-a desfăşurat neîntrerupt din antichitate până la sfârşitul epocii medievale, iar
dacă este să luăm în discuţie şi vestigiile aşezărilor din neolitic, bronz, prima şi a doua
epocă a fierului, se poate coborî cu începuturile locuirii până în paleoliticul superior.
Prin proiect au fost incluse intervenţiile necesare restaurării şi consolidării incintei
fortificate în zona casei monahale şi a chiliilor, a restaurării celorlalte ziduri de incinta,
a restaurării turnului de intrare, a spaţiilor aferente corpului de gardă, restaurarea si
consolidarea vestigiilor Bisericii Albe si a termelor romane, a bisericii lui Vladislav al
II-lea şi a lui Mihnea Turcitu.
Sunt prevăzute lucrări de realizare a acceselor carosabile şi pietonale, a lucrărilor
de reamenajare a iazului atestat arheologic de pe cursul pârâului Leaota, în prezent
dispărut, a plantaţiilor, a reţelelor exterioare de iluminat şi extinderea reţelei de apă
potabilă, realizarea microstaţiei de epurare ecologică şi a parcajelor situate în incintă.
Toate vestigiile cu excepţia bisericii lui Antonie Vodă, în prezent restaurată,
necesită intervenţii urgente de restaurare şi protecţie. Lucrările necesare valorificarii

întregului ansamblu mănăstiresc, presupun o investiţie semnificativă din punct de
vedere financiar, valoarea totală a proiectului fiind de 28.560.089,20 lei. Prin încheierea
Contractului de finanţare nr. 4154 din 30.04.2014, beneficiarul, Mănăstirea Turnu se
obligă să contribuie cu o cotă de cofinanţare de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile
ale proiectului, în sumă de 456.303,38 lei şi cu suma de 269.279,52 lei reprezentând
valoarea neeligibilă a acestuia inclusiv TVA, sumă de care nu dispune în acest moment.
Se consideră ca fiind oportună participarea Judeţului Prahova la susţinerea
cheltuielilor eligibile şi neeligibile menţionate, după cum urmează: 270.000,00 lei în
anul 2014 şi 455.582,90 lei în anul 2015. Durata de implementare a proiectului este de
20 de luni de la încheierea contractului de finanţare, respectiv decembrie 2015.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respectă prevederile art. 35 alin. (1)
din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 3, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

