ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind asocierea judeţului Prahova cu municipiul Ploieşti în vederea
finanţării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea reţelelor termice de
transport şi repararea capitală a coşului de fum nr.2 ale SACET Ploieşti

Având în vedere :
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportul nr.
20311/13.11.2014 al Direcţiei Tehnice, privind asocierea judeţului Prahova cu
municipiul Ploieşti în vederea finanţării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea
reţelelor termice de transport şi repararea capitală a coşului de fum nr.2 ale SACET
Ploieşti;
Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. a) şi c), art.91 alin (6) lit. c) şi 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 (1) Se aprobă asocierea judeţului Prahova cu municipiul Ploieşti în vederea
finanţării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea reţelelor termice de transport şi
repararea capitală a coşului de fum nr.2 ale SACET Ploieşti.
(2) Suma cu care va participa judeţul Prahova la finanţarea Studiului de
Fezabilitate prevăzut la alin.1 va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului judeţean.
Art.2 Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Prahova să semneze
contractul de asociere.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 20 nov 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu municipiul
Ploieşti în vederea finanţării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea
reţelelor termice de transport şi repararea capitală a coşului de fum nr.2 ale
SACET Ploieşti
Concesionarul gestiunii Serviciului Public al Judeţului Prahova de alimentare cu
energie termică produsă în mod centralizat în sistem producţie-transport-distribuţiepentru Municipiul Ploieşti, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat Consiliului
Judeţean Prahova şi Consiliului Local al municipiului Ploieşti, în calitatea acestora de
concedenţi, un Memoriu Justificativ privind Modernizarea reţelelor termice de transport
ale SACET Ploieşti, iar în conformitate cu art. 20.18 al contractului de concesiune nr.
2776/29.04.2004, prin adresa nr.13032/01.08.2014, a înaintat concedenţilor un studiu
tehnic şi economic ce cuprinde o analiză a stadiului actual şi o previziune de perspectivă
a Sistemului de Termoficare din Municipiul Ploieşti privind alimentarea cu energie
termică pentru următorii 20 ani, în care sunt explicitate mai multe scenarii/variante
privind asigurarea în continuare a alimentării în condiţii de siguranţă cu energie termică
a municipiului Ploieşti.
Concluziile studiului au scos în evidenţă necesitatea efectuării unor investiţii
substanţiale pentru modernizarea circuitului primar aflat într-o stare deficitară, atât din
cauza vechimii în exploatare - cu consecinţe directe asupra gradului de uzură şi a
numărului mare de intervenţii la avarie datorate degradării fizice, cât şi pentru faptul că
este supradimensionat.
De asemenea, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a adus în atenţia concedenţilor
necesitatea urgentării reparaţiei capitale a coşului de fum nr. 2 aflat într-o stare avansată
de degradare, astfel încât furnizarea de energie termică să poată continua în condiţii de
siguranţă.
Având în vedere valorile semnificative ale investiţiilor ce trebuie realizate pentru
ca furnizarea de energie termică să poată continua în condiţii de siguranţă, faptul că
acestea nu pot fi suportate în totalitate din bugetul Consiliul Judeţean Prahova, precum
şi concluziile desprinse în urma analizelor aprofundate ce au avut loc pe această temă
împreună cu operatorul de termoficare, la care a participat şi Ministrul delegat pentru
energie dl. Răzvan Nicolescu, consider oportună asocierea judeţului Prahova cu
municipiul Ploieşti, în vederea finanţării unui Studiu de Fezabilitate elaborat de către un
agent economic de specialitate, care să trateze problematica SACET în integralitatea ei,
să fie întocmit pe cele mai recente informaţii şi care să stea la baza identificării unei
surse de finanţare externe sau interne ce se va repartiza proporţional cu valoarea
patrimoniului deţinut de cei doi concedenţi.
Faţă de cele expuse, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun
spre aprobare.
PREŞEDINTE,

Mircea Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 20311/13.11.2014

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu municipiul
Ploieşti în vederea finanţării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea
reţelelor termice de transport şi repararea capitală a coşului de fum nr.2 ale
SACET Ploieşti
Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează asocierea judeţului Prahova cu
municipiul Ploieşti în vederea finanţării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea
reţelelor termice de transport şi repararea capitală a coşului de fum nr.2 ale SACET
Ploieşti.
Potrivit dispoziţiilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.
325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţarea, organizarea,
coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie
termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale, care au
totodată atribuţia şi responsabilitatea de a asigura continuitatea serviciului public de
alimentare cu energie termică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
Urmare asocierii dintre judeţul Prahova şi municipiul Ploieşti, s-a constituit
Serviciul public centralizat al judeţului Prahova de alimentare cu energie termică a
municipiului Ploieşti în sistem unificat producţie-transport-distribuţie şi s-a hotărât
delegarea gestiunii acestui serviciu Societăţii Comerciale DALKIA TERMO
PRAHOVA SRL, încheindu-se contractul de concesiune nr. 2776/29.04.2004.
În baza contractului de concesiune, concesionarul gestiunii Serviciului Public al
Judeţului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem
producţie-transport-distribuţie-pentru Municipiul Ploieşti, S.C. Dalkia Termo Prahova
S.R.L., a înaintat Consiliului Judeţean Prahova şi Consiliului Local al municipiului
Ploieşti, în calitatea acestora de concedenţi, un Memoriu Justificativ privind
Modernizarea reţelelor termice de transport ale SACET Ploieşti, iar în conformitate cu
art. 20.18 al contractului de concesiune, prin adresa nr.13032/01.08.2014, a înaintat
concedenţilor un studiu tehnic şi economic ce cuprinde o analiză a stadiului actual şi o
previziune de perspectivă a Sistemului de Termoficare din municipiul Ploieşti privind
alimentarea cu energie termică pentru următorii 20 ani, în care sunt explicitate mai
multe scenarii/variante privind asigurarea în continuare a alimentării în condiţii de
siguranţă cu energie termică a municipiului Ploieşti.
De asemenea, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a adus în atenţia concedenţilor
necesitatea urgentării reparaţiei capitale a coşului de fum nr. 2 aflat într-o stare avansată
de degradare, astfel încât furnizarea de energie termică să poată continua în condiţii de
siguranţă.
Concluziile studiului au scos în evidenţă necesitatea finanţării unui Studiu de
Fezabilitate în vederea realizării unor investiţii substanţiale pentru modernizarea

circuitului primar aflat într-o stare deficitară atât din cauza vechimii în exploatare - cu
consecinţe directe asupra gradului de uzură şi a numărului mare de intervenţii la avarie
datorate degradării fizice cât şi pentru faptul că este supradimensionat.
Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean hotărăşte în
condiţiile legii, „cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară
şi din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”
În raport cu cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respectă
prevederile art. 91 alin. (6) lit.c) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale.
DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Ion Iordăchescu

