ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi delegarea de gestiune,
prin concesiune, către Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. a obiectivului de
investiţii ,,Sistem microzonal de alimentare cu apă potabilă Brebu, Aluniş, Vărbilău,
Slănic, judeţul Prahova”
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Toader Bogdan Andrei, vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova şi Raportul comun al Direcţiei Patrimoniu și Direcției Economice, nr.
13950/04.08.2015, prin care se propune introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi
delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. a
obiectivului de investiţii ,,Sistem microzonal de alimentare cu apă potabilă Brebu, Aluniş,
Vărbilău, Slănic, judeţul Prahova”;
- Prevederile art. 8 alin.1 şi 2 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare;
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 introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi delegarea de
gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. a obiectivului de
investiţii ,,Sistem microzonal de alimentare cu apă potabilă Brebu, Aluniş, Vărbilău, Slănic,
judeţul Prahova”.
Art. 2. Bunurile care fac obiectul delegării de gestiune sunt prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, urmează regimul juridic al bunurilor de retur care fac
obiectul Contractului de delegare de gestiune, prin concesiune, înregistrat la Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul apei-Prahova” sub nr.
116/09.07.2009 și se vor preda operatorului S. C. Hidro Prahova S. A. pe bază de protocol,
aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
Art. 3. Direcţia Patrimoniu şi Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce prezenta
hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 24 aug 2015
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ANEXĂ LA HOTĂRÂREA

BUNURILE DE RETUR CARE SE INTRODUC ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI PRAHOVA ŞI FAC OBIECTUL DELEGĂRII DE
GESTIUNE, PRIN CONCESIUNE, CĂTRE SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDRO PRAHOVA S. A.
Nr.
Crt.

DENUMIRE

Sistem microzonal de alimentare cu apă
potabilă Brebu, Aluniş, Vărbilău, Slănic,
judeţul Prahova
I.1 Rezervor apă

I

I.2 Grup pompare (3 pompe)
I.3 Conductă transport apă
I.4 Rezervor apă
I.5 Grup pompare (4 pompe)
I.6 Rezervoare apă (2x500 m.c.)
I.7 Împrejmuire Gospodăria de apă Pietriceaua
I.8 Conductă tansport apă Aluniș-Ostrov
I.9 Conductă transport apă Ștefești-Slănic
I.10 Conductă transport apă Vărbilău

II

Proiectare, avizare, verificare proiect,
asistență tehnică, dirigenție șantier,
branșamente electrice, cote I.S.C. și C.S.C.
TOTAL GENERAL (Inclusiv T.V.A.)

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

VALOARE
Lei

Sistem de transport și înmagazinare apă potabilă din sursa ,,Paltinu” edificat, 16.001.775,92
pe domeniul public, în localitățile Brebu, Aluniş, Vărbilău și Slănic, judeţul
Prahova
Rezervor metalic amplasat în Gospodăria de apă ,,Lemet” a comunei Brebu,
207.610,00
V=100 m.c.
Qgrup=141mc/h, H=142mcA, P=3x45kW,
197.785,00
Conductă din fontă ductilă și PEHD Dn 300 și Dn 355, de la Gospodăria de
6.679.749,36
apă ,,Lemet” la Gospodăria de apă ,,Mănăstire” și Gospodăria de apă
,,Pietriceaua”, L=11.400 m.
Rezervor metalic amplasat în Gospodăria de apă ,,Mănăstire” a comunei
311.500,00
Brebu, V=200 m.c.
Qgrup=149mc/h, H=199mcA, P=4x45kW
263.642,00
Rezervoare metalice, amplasate în Gospodăria de apă ,,Piericeaua”, sat
1.228.400,00
Pietriceaua, comuna Brebu, V=500 m.c.
Gard din plasă de sârmă, pe stâlpi metalici, H= 2,05 m, L=100 m
30.000,00
Conductă din fontă ductilă și PEHD Dn 300, Dn 200, Dn 160 și Dn 110,
4.663.266,76
L=10.900 m.
Conductă din fontă ductilă și PEHD Dn 300, Dn 200, și Dn 110, L=2.400 m.
459.820,52
Conductă din fontă ductilă și PEHD Dn 210, Dn 200, Dn 170 și Dn 110,
1.960.002,28
L=14.700 m.

1.107.665,22
17.109.441,14
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VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul Județean Prahova s-a asociat cu localitățile Brebu, Aluniș, Vărbilău și
Slănic, pentru realizarea unui amplu obiectiv de investiții menit să asigure necesarul
de apă potabilă pentru satul Pietriceaua al comunei Brebu și pentru comunele Aluniș
și Vărbilău, precum și o sursă suplimentară pentru comuna Brebu și orașul Slănic.
În anul 2010, în baza contractului de lucrări, încheiat cu asocierea S. C.
Rominserv S. R. L. București şi S. C Montin S. A. Ploiești, Primăria comunei Brebu,
în calitate de ordonator de credite, a început realizarea obiectivului de investiții
,,Sistem microzonal de alimentare cu apă potabilă Brebu, Aluniş, Vărbilău și
Slănic, judeţul Prahova”
Datorită complexității acestui proiect părțile asociate au desemnat, în anul
2011, un nou ordonator principal de credite, în persoana Preşedintelui Consiliului
Judeţean Prahova iar coordonarea și urmărirea lucrărilor a fost asigurată de instituția
noastră pînă la finalizarea lucrărilor, consemnată în Procesul verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr. 9562/28.05.2015.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, acest obiectiv
de investiții face parte din categoria bunurilor de interes public judeţean care
constituie domeniului public al judeţelor.
Întrucât toate sistemele de alimentare cu apă, proprietate publică a județului
Prahova, au fost concesionate operatorului regional S. C. Hidro Prahova S. A. prin
Contractul de delegare de gestiune, prin concesiune, înregistrat la Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul apei-Prahova” sub
nr. 116/09.07.2009, este necesar ca și acest obiectiv să urmeze regimul juridic al
bunurilor de retur care fac obiectul respectivului contract.
Din aceste considerente supun aprobării dumneavoastră proiectul de
hotărâre privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi
delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială Hidro
Prahova S. A. a obiectivului de investiţii ,,Sistem microzonal de alimentare cu
apă potabilă Brebu, Aluniş, Vărbilău, Slănic, judeţul Prahova”.
VICEPREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader
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Nr. 13950/03.08.2015 dosar XA

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind introducerea în domeniul public al judeţului
Prahova şi delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială
Hidro Prahova S. A. a obiectivului de investiţii ,,Sistem microzonal de
alimentare cu apă potabilă Brebu, Aluniş, Vărbilău, Slănic, judeţul Prahova”
Pentru respectarea condiţiilor de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă
microzonale, stabilite prin Regulamentul de organizare a activităţilor de exploatare a
sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare ape, Consiliul Judeţean
Prahova a înfiinţat Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. care are, în
concesiune, toate sistemele de alimentare cu apă din domeniului public al judeţului,
conform Contractului de delegare de gestiune, prin concesiune, înregistrat la
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul apeiPrahova” sub nr. 116/09.07.2009.
Având în vedere că obiectivul de investiţii ,,Sistem microzonal de alimentare
cu apă potabilă Brebu, Aluniş, Vărbilău, Slănic, judeţul Prahova” face parte din
categoria bunurilor care compun domeniul public al județelor, conform prevederilor
Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare și trebuie să urmeze regimul juridic al
bunurilor de retur care fac obiectul contractului de delegare de gestiune, prin
concesiune, menționat mai sus, considerăm legal proiectul de hotărâre supus spre
aprobare.
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