ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind suplimentarea contribuţiei Judeţului Prahova la cofinanţarea
proiectului „Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei
Mânăstiri Vărbila”
Având în vedere :
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportului nr.
14453/25.08.2014. al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene prin care se propune
suplimentarea contribuţiei Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului „Restaurare şi
punere în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila”;
Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, 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;
În temeiul prevederilor art. 97 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 suplimentarea contribuţiei Judeţului Prahova la cofinanţarea
cheltuielilor neeligibile cu suma de 133.654,26 lei (valoare ce include TVA-ul aferent
acestora) pentru proiectul „Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Medieval al
Fostei Mânăstiri Vărbila” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013,
Axa prioritară „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de
intervenţie „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi
modernizarea infrastructurilor conexe”;
Art.2 Suma de 133.654,26 lei se va asigura din bugetul pe anul 2014 al Judeţului
Prahova;
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 29 aug 2014
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PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei Judeţului Prahova
la cofinanţarea proiectului „Restaurare şi punere în valoare
a Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila”
Printre priorităţile autorităţilor publice se înscrie conservarea patrimoniului
cultural şi a monumentelor istorice. Astfel se pot pune în valoare traseele turistice
bogate în vestigii, constituind premizele unei dezvoltări durabile a spaţiului rural al
judeţului.
Unul dintre cele mai vechi şi valoroase monumente istorice este complexul
monahal Vărbila din comuna Iordăcheanu. Mânăstirea este atestată documentar din
primele decenii ale secolului al XVI-lea şi se află pe lista monumentelor de patrimoniu
naţional.
Ansamblul religios medieval al fostei mânăstiri Vărbila este compus din clădirea
bisericii, turnul clopotniţă, casele egumeneşti şi zidul de incintă.
În luna septembrie 2009 Parohia Vărbila a semnat Contractul de finanţare cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru proiectul „Restaurare şi punere în
valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstirii Vărbila” prin Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară „Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului”, Domeniul Major de Intervenţie „Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe”. Valoarea
totală a proiectului este de 8.427.377,13 lei (conform Bugetului proiectului actualizat),
din care 6.656.946,88 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată şi
138.674,12 lei contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile.
Deoarece Parohia Vărbila, în calitate de beneficiar, nu a dispus de venituri
suficiente pentru a putea susţine contribuţia la cheltuielile eligibile şi neeligibile ale
proiectului, a solicitat sprijin financiar Consiliului Judeţean Prahova, concretizat prin
încheierea în anul 2009 a unui Contract de cofinanţare între cele două părţi.
Între anii 2009-2013 Consiliul Judeţean Prahova a susţinut implementarea
proiectului prin participarea la cofinanţarea acestuia în limita a 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile şi prin susţinerea cheltuielilor neeligibile şi a TVA-ului aferent
acestora, în sumă totală de 480.000,00 lei.
Prin Adresa nr.268/30.06.2014 transmisă către Consiliul Judeţean Prahova,
Parohia Vărbila solicită suplimentarea contribuţiei la cheltuielile neeligibile ale
proiectului cu suma de 133.654,26 lei (include TVA-ul aferent acestora) din bugetul
judeţului pentru anul 2014.
Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei Judeţului Prahova
la cofinanţarea proiectului „Restaurare şi punere în valoare
a Ansamblului Medieval al Fostei Mănăstiri Vărbila”

Proiectul de hotărâre supus aprobării se referă la finanţarea lucrărilor de
restaurare a unui monument istoric înscris în lista monumentelor de patrimoniu naţional.
Mânăstirea Vărbila din comuna Iordăcheanu este atestată documentar din
primele decenii ale secolului al XVI-lea, numărându-se astfel printre cele mai vechi
mânăstiri prahovene. Ansamblul medieval reprezintă unul dintre cele mai valoroase
complexe arhitecturale din judeţul Prahova şi din România. În urma cutremurelor din
1940 şi 1977 monumentul a fost grav avariat.
Parohia Vărbila a obţinut finanţare din fonduri europene nerambursabile pentru
executarea lucrărilor de restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Medieval a fostei
Mânăstiri Vărbila, în anul 2009.
Judeţul Prahova a susţinut cheltuielile beneficiarului pe toată durata de
implementare a proiectului între anii 2009-2013, reprezentând contravaloarea a 2% din
valoarea cheltuielilor eligibile ale acestuia şi a cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA-ul
aferent acestora), în baza Hotărârilor Consiliului Judeţean nr.137/16.10.2009 şi
nr.68/26.04.2013.
În data de 01.07.2014 Consiliul Judeţean Prahova a primit din partea Parohiei
Vărbila solicitarea nr. 268/30.06.2014 privind suplimentarea contribuţiei la valoarea
reprezentând cheltuielile neeligibile, necesare finalizării proiectului, în sumă de
107.785,69 lei la care se adaugă TVA-ul aferent acestora, în sumă de 25.868,57 lei.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre pentru suma de 133.654,26 lei, cu
respectarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi 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

