ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor proiecte pentru Programul Operaţional Regional 20142020, pregătirea şi promovarea acestora în cadrul Axei Prioritare 5“Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 “Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, precum şi
actualizarea portofoliului de proiecte din cadrul “Planului de dezvoltare durabilă
a judeţului Prahova în perioada 2014-2020”
Având în vedere:
- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, domnul
Mircea Cosma şi Raportul nr.10592/30.05.2016 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare
Externă prin care se propune aprobarea unor proiecte pentru Programul Operaţional
Regional 2014-2020, pregătirea şi promovarea acestora în cadrul Axei Prioritare 5“Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 “Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, precum şi actualizarea
portofoliului de proiecte din cadrul “Planului de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova
în perioada 2014-2020”.
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f 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 Se aprobă pregătirea şi promovarea proiectelor:
- Restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Palatului Postelnicului
Constantin Cantacuzino, Filipeştii de Târg, judeţul Prahova;
- Realizarea unei construcţii pentru protejarea şi conservarea parţială (clădirea
comandantului) a sitului arheologic „Castrul roman”- Drajna de Sus, punerea în valoare
muzeala, turistică si culturala;
- Conservarea şi valorificarea „Castrului şi termelor romane de la Sfârleanca„ sat
Mălăieşti, comuna Dumbrăveşti;
- Restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Bisericii de lemn “Naşterea
Maicii Domnului” de pe Valea Semanului, oraş Urlaţi;
- Restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Bisericii “Sfânta Treime” a
fostului Schit Lespezi din localitatea Posada, oraş Comarnic;

- Crearea unui parc cultural/ştiinţific prin reamplasarea/amenajarea sediului
Muzeului petrolului;
Art.2 Se actualizează „Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în
perioada 2014-2020” cu proiectele menţionate la Articolul 1 din prezenta hotărâre.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Mihail Pavel
Ploieşti, 01 jun 2016
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ROMÂNIA
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea unor proiecte pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, pregătirea
şi promovarea acestora în cadrul Axei Prioritare 5-“Imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de
investiţii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural”, precum şi actualizarea portofoliului de proiecte din cadrul “Planului de dezvoltare
durabilă a judeţului Prahova în perioada 2014-2020”
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 “Imbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea
de investitii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural”, are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea
si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale .
Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite următoarele tipuri de
activități specifice:
a. Restaurarea, consolidarea, protecţia si conservarea monumentelor istorice;
b. Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de
climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
c. Dotari pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
d. Activităţi de marketing şi promovare turistica a obiectivului restaurant, inclusiv
digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.
Solicitanţi eligibili sunt Unitatile Administrativ-Teritoriale definite conform Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritati
ale administratiei publice centrale, unităţile de cult, ONG-uri, parteneriate între aceste entitaţi.
Prin POR 2014-2020 Axa 5.1 se vor finanţa obiectivele care sunt incluse in patrimonial
cultural naţional şi local, monumente istorice aflate în grupa A şi grupa B în lista
monumentelor istorice.
S-a identificat oportunitatea promovării următoarelor proiecte:
- Restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Palatului Postelnicului Constantin
Cantacuzino, Filipeştii de Târg, judeţul Prahova;
- Realizarea unei construcţii pentru protejarea şi conservarea parţială (cladirea
comandantului) a sitului arheologic „Castrul roman”- Drajna de Sus, punerea în valoare
muzeală, turistică şi culturală;
- Conservarea si valorificarea „Castrului şi termelor romane de la Sfârleanca„ sat
Mălăieşti, comuna Dumbrăvesti;
- Restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Bisericii de lemn “Naşterea Maicii
Domnului” de pe Valea Semanului, oraş Urlaţi;
- Restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Bisericii “Sfânta Treime” a fostului
Schit Lespezi din localitatea Posada, oraş Comarnic;
- Crearea unui parc cultural/ştiinţific prin reamplasarea/Amenajarea sediului Muzeului
petrolului;
Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
MIRCEA COSMA

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
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DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
Nr. 10.592/30.05.2016

RAPORT
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea unor proiecte pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, pregătirea şi
promovarea acestora în cadrul Axei Prioritare 5-“Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 “Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, precum şi actualizarea
portofoliului de proiecte din cadrul “Planului de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada
2014-2020”
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 “Imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, are ca obiectiv
specific impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului
cultural si a identitatii culturale .
Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite următoarele tipuri de activități
specifice:
a. Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
b. Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare,
siguranta la foc, antiefractie);
c. Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
d. Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurant, inclusive digitizarea
acestuia, in cadrul proiectului.
Solicitanti eligibili sunt Unitatile Administrativ-Teritoriale definite conform Legii administratiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritati ale administratiei
publice centrale, unitatile de cult, ONG-uri, parteneriate intre aceste entitati.
Prin POR 2014-2020 Axa 5.1 se vor finanta obiectivele care sunt incluse in patrimonial cultural
national si local, monumente istorice aflate in grupa A si grupa B in lista monumentelor istorice.

S-a identificat oportunitatea promovarii urmatoarelor proiecte:
- Restaurarea, consolidarea şi punerea in valoare a Palatului Postelnicului Constantin
Cantacuzino,Filipeştii de Târg
Palatul Constantin Cantacuzino, ridicat între anii 1653-1641, se află în centrul Filipeştilor, pe
terasa dreaptă a râului Prahova. În jurul ruinelor a fost amenajat parcul central al localităţii. Acest
obiectiv este inscris in lista monumentelor istorice cu codul PH-II-m-A-16487.
- Realizarea unei constructii pentru protejarea si conservarea partiala (cladirea
comandantului) a sitului arheologic „Castrul roman”- Drajna de Sus; punerea în valoare
muzeala, turistică si culturala;
Castrul, declarat monument istoric încă din 2004, a aparținut provinciei Moesia Inferior și se
pare că acesta a funcționat pe timpul Împăratului Traian, aspect dovedit de monedele descoperite, fiind
ridicat prin anul 101, mai întâi din pământ și apoi întărit și reconstruit din piatră pe la 106, considerat
la vremea respectivă cea mai mare bază militară romană. Acest obiectiv este inscris in lista
monumentelor istorice cu codul PH-I-s-B-16174.
- Conservarea si valorificarea „Castrului si termelor romane de la Sfarleanca„ sat
Malaiesti, comuna Dumbravesti;
Castrul şi baile romane sunt situate la vest de Dumbrăveşti, pe o terasă din versantul drept al
Văii Teleajenului, în apropiere de confluenţa cu Valea Vărbilăului. Fortificația de lemn și pământ a
fost construită de către soldații romani în campaniile împăratului Traian, care au dus la cucerirea

regatului dac, cândva între 101 și 106. Construcţia pare să fi existat doar în timpul domniei împăratului
amintit întrucât, în cursul conflictelor cu sarmații de la începutul domniei împăratului Hadrian (117118), armata romană s-a retras de pe spațiul actualei Muntenii. Astfel castrele de la Drajna, Mălăiești,
Tărgșor, precum și altele de pe teritoriul provinciei nou create au fost abandonate. Importanța acestui
castru este deosebită pentru comunitatea științifică întrucât materialul arhelogic descoperit aici
constituie un reper cronologic extrem de important pentru numeroase situri romane din lume. Acest
obiectiv este inscris in lista monumentelor istorice cu codul PH-I-s-A-16208.
- Restaurarea, consolidarea si punerea in valoare a Bisericii de lemn “Naşterea Maicii
Domnului” de pe Valea Semanului, oras Urlati;
Biserica de lemn Naşterea Maicii Domnului din zona Valea Seman oras Urlati, construită în
perioada 1753-1765, cu console "în cap de cal", din lemn de stejar, nemaiîntâlnite în partea estică a
Munteniei, este inscrisa in lista monumentelor istorice cu codul PH-II-m-A-16825.
- Restaurarea, consolidarea si punerea in valoare a Bisericii “Sfânta Treime” a fostului
Schit Lespezi din localitatea Posada, oras Comarnic;
Schitul Lespezi este un sit istoric situat în Județul Prahova, în aria localității Posada.
Administrativ, intră în aria orașului Comarnic. Situl este prezent într-o serie de evidențe ale
Ministerului Culturii, Protoieriei Câmpina și autorităților locale și este mediatizat ca obiectiv turistic
major sub numele de „Schitul Lespezi”. În fapt, schitul propriu-zis, mănăstirea, a ars. Ceea ce se
păstrează este fosta capelă a schitului, Biserica cu hramul Sfânta Treime, una dintre cele mai vechi,
mai frumoase și mai bine conservate ctitorii cantacuzine de pe Valea Prahovei.
Actuala biserică a schitului a fost construită în anul 1661, de ctitorii Pârvu si Drăghici
Cantacuzino. Biserica din Schitul Lespezi a fost zugrăvită în frescă intre anii 1687-1693, în vremea
Sfântului voievod Constantin Brâncoveanu, de către renumitul zugrav de biserici Pârvu Mutu. Se crede
că aceasta este prima lucrare în frescă a lui Pârvu Mutu. Biserica a fost zugravită în doua etape,
despărțite de o perioadă însemnată de timp, mai întâi partea de sus, apoi partea de jos.
Acest obiectiv este inscris in lista monumentelor istorice cu codul PH-II-m-B-16590.
- Crearea unui parc cultural/stiintific prin reamplasarea/Amenajarea sediului Muzeului
petrolului.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat care respectă prevederile Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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