ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanţării de către Consiliul Judeţean Prahova, in anul 2016, a
eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, in cadrul
contractelor CS2 “Asistenţă tehnică si supervizarea lucrărilor neeligibile in
aglomerarea Sinaia, judeţul Prahova” si CL4 “Extindere reţea de canalizare si
colector in oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia”
Având în vedere:
- Expunerea de motive a d-lui Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova, Raportul nr. 9043/21.05.2015 al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene si
Raportul Directiei Economice nr.9113/22.05.2015, prin care se propune finanţarea de către
Consiliul Judeţean Prahova, in anul 2016, a eventualelor lucrări neexecutate până la data
de 31 decembrie 2015, in cadrul contractelor CS2 “Asistenţă tehnică si supervizarea
lucrărilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, judeţul Prahova” si CL4 “Extindere reţea de
canalizare si colector in oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia”
- Adresa S.C. Hidro Prahova S.A. nr. 3797/UIP/713/15.05.2015;
- Adresa AM POS-MEDIU nr. 2771/27.02.2015;
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 aproba finanţarea de către Consiliul Judeţean Prahova, in anul 2016, a
eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, in cadrul contractelor
CS2 “Asistenţă tehnică si supervizarea lucrărilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, judeţul
Prahova” si CL4 “Extindere reţea de canalizare si colector in oraşele Azuga, Buşteni,
Sinaia”, in cadrul proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare
in judetul Prahova.
Art.2 Prezenta hotărâre nu produce efecte asupra clauzelor cuprinse in contractele
menţionate la articolul 1.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind asigurarea finanţării de către Consiliul Judeţean Prahova, in anul 2016, a eventualelor lucrări
neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, in cadrul contractelor CS2 “Asistenţă tehnică si
supervizarea lucrărilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, judeţul Prahova” si CL4 “Extindere reţea de
canalizare si colector in oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia”
Având in vedere necesitatea respectarii angajamentelor asumate de România in cadrul Capitolului
22 – Mediu din Tratatul de Aderare al României la UE, se impune realizarea unor proiecte de investitii in
sectorul apa si apa uzata.
La nivelul judetului Prahova este in implementare proiectul „Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de apă şi canalizare în Judetul Prahova” prin care se realizeaza lucrari de reabilitare/
modernizare /extindere a sistemelor de apa si apa uzata din localitatile judetului Prahova care indeplinesc
cerintele institutionale impuse de Ghidul Solicitantului Axa Prioritara 1 - POS Mediu.
In cadrul Axei Prioritare 1, Beneficiarul este Operatorul Regional SC Hidro Prahova SA care
detine rolul principal in managementul si implementarea proiectului care va fi aprobat in cadrul POS
Mediu. Acesta este responsabil de organizarea licitatiilor si contractarea serviciilor si a lucrarilor,
implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea si raportarea stadiului
implementarii la Autoritatea de Management si la Organismul Intermediar, stabilirea unui sistem separat
de contabilitate a proiectului sau a unui cod contabil separat pentru toate tranzactiile efectuate pe proiect,
asigurarea unei piste corespunzatoare de audit.
Consiliul Judetean Prahova, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare „Parteneriatul
pentru Managementul Apei”, si in calitate de actionar principal la SC Hidro Prahova SA, va beneficia de
acest proiect prin reabilitarea/realizarea unor obiective de interes judetean la nivel de statii de epurare care
deservesc mai multe localitati, canale colectoare apa uzata, conducte de transport apa potabila.
Prin HCJ nr.208/24 nov.2010 au fost aprobate studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico economici
si partea de cofinantare a Consiliului Judetean Prahova pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de apă şi canalizare în Judetul Prahova”.
Contractele „CL4” si „CS2” au ca obiective de investitii colectorul si retelele de canalizare din
aglomerarea Sinaia, lucrari care corespund obiectivelor POS Mediu si care au fost tratate in cadrul
Studiului de Fezabilitate aprobat. Aceste doua contracte au fost considerate de natura cheltuielilor eligibile
dar fara finantare din fondul de coeziune.
In urma semnarii tuturor contractelor din cadrul Proiectului fata de valorile estimate ale
contractelor si valorile adjudecate au rezultat diferente reprezentand economii la Contractul de Finantare.
Propunerea Beneficiarului facuta AM POS Mediu pentru utilizarea fondurilor rezultate din economii este
incadrarea in categoria cheltuielilor eligibile a lucrarilor si serviciilor aferente contractelor CL4 si CS2.
Din luna aprilie a anului 2014 s-au inceput demersurile de a trece finantarea din categoria initiala
(fondurile Consiliului Judetean) in categoria fondurilor de coeziune.
Pentru finalizarea demersurilor aferente incheierii unui act aditional care sa prevada trecerea
finantarii contractelor din categoria initiala (fonduri ale Consiliului Judetean Prahova) in categoria
fondurilor de coeziune, este necesara adoptarea unei hotarari de consiliu judetean din care sa reiasa
angajamentul privind asigurarea finanţării de către Consiliul Judeţean Prahova, in anul 2016, a
eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, in cadrul contractelor CS2 “Asistenţă

tehnică si supervizarea lucrărilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, judeţul Prahova” si CL4 “Extindere
reţea de canalizare si colector in oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia”.
Fata de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotarâre pe care il supunem spre
aprobare.

VICEPRESEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
Consiliul Judetean Prahova
Directia Absorbtie Fonduri Europene
Ploiesti, nr.9043/21.05.2015

RAPORT
la proiectul de hotarâre privind asigurarea finanţării de către Consiliul Judeţean Prahova, in anul 2016, a
eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, in cadrul contractelor CS2 “Asistenţă
tehnică si supervizarea lucrărilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, judeţul Prahova” si CL4 “Extindere
reţea de canalizare si colector in oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia”
Consiliul Judetean Prahova, este membru al Asociatiei de Dezvoltare „Parteneriatul pentru
Managementul Apei”, si in calitate de actionar principal la SC Hidro Prahova SA, beneficiaza de
proiectele realizate de aceasta societate prin reabilitarea/realizarea unor obiective de interes judetean la
nivel de statii de epurare care deservesc mai multe localitati, canale colectoare apa uzata, conducte de
transport apa potabila. Toate acestea conduc la cresterea calitatii serviciilor publice de apa si canalizare, în
condițiile unor tarife acceptabile pentru populație.
Incepand cu anul 2011, in judetul Prahova s-a derulat proiectul „Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de apă şi canalizare în Judetul Prahova” in cadrul caruia s-au realizat lucrari de reabilitare/
modernizare /extindere a sistemelor de apa si apa uzata din localitatile judetului. La acest proiect a
contribuit si contribuie in continuare si Consiliul Judetean Prahova.
În conformitate cu Tratatul de Aderare, Romania trebuie sa se conformeze cu prevederile Acquisului Comunitar Mediu - Subcapitolul Calitatea apei, obligațiile asumate implicând investiții considerabile
în decursul unor perioade de tranziție asumate și care trebuie respectate.
Pentru implementarea proiectului, prin Hotararea CJPH nr.208/2010 s-a aprobat asigurarea din
bugetul judetului Prahova a sumei de 21.415.334 euro din care:
 2% din valoarea eligibila aferenta obiectivelor judetului Prahova, respectiv 976.134 euro;
 16.496.571 euro reprezentand cheltuieli neeligibile;
 3.942.629 euro reprezentand TVA.
Contractele CL4 si CS2 au ca obiective de investitii colectorul si retelele de canalizare din
aglomerarea Sinaia, lucrari care corespund obiectivelor POS Mediu si care au fost tratate in cadrul
Studiului de Fezabilitate aprobat. Aceste doua contracte au fost considerate de natura cheltuielilor eligibile
dar fara finantare din fondul de coeziune.
In urma semnarii tuturor contractelor din cadrul Proiectului fata de valorile estimate ale
contractelor si valorile adjudecate au rezultat diferente reprezentand economii la Contractul de Finantare.
Propunerea Beneficiarului facuta AM POS Mediu pentru utilizarea fondurilor rezultate din economii este
incadrarea in categoria cheltuielilor eligibile a lucrarilor si serviciilor aferente contractelor CL4 si CS2.
Din luna aprilie a anului 2014 s-au inceput demersurile de a trece finantarea din categoria initiala
(fondurile Consiliului Judetean) in categoria fondurilor de coeziune.
Pentru finalizarea demersurilor aferente incheierii unui act aditional care sa prevada trecerea
finantarii contractelor din categoria initiala (fonduri ale Consiliului Judetean Prahova) in categoria

fondurilor de coeziune, este necesara adoptarea unei hotarari de consiliu judetean din care sa reiasa
angajamentul privind asigurarea finanţării de către Consiliul Judeţean Prahova, in anul 2016, a
eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, in cadrul contractelor CS2 “Asistenţă
tehnică si supervizarea lucrărilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, judeţul Prahova” si CL4 “Extindere
reţea de canalizare si colector in oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia”.

Director Executiv,
Nicolae Marius Constantin

