ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului
Consolidare, restaurare,conservare și punere în valoare arhitectura și pictura
murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira, judeţul Prahova- executată a fresco
de Nicolae Grigorescu
Având în vedere:
Expunerea de motive a Domnului Mircea Cosma, preşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova şi Raportul nr.10.572/30.05.2016 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare
Externă, prin care se propune participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea
proiectului Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectura și
pictura murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira, judeţul Prahova- executată a
fresco de Nicolae Grigorescu
Scrisoarea de înaintare nr. 10.160/23.05.2016 transmisă de Mânăstirea Zamfira
către Consiliul Judeţean Prahova referitoare la solicitarea sprijinului financiar pentru
proiect;
Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 2, alin.(2) şi art. 39 alin.(1) din Legea nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, 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;
Prevederile art.17 alin.(1), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 97, alin. (1) 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 participarea Judeţului Prahova cu suma de 332.474,54 lei, la
cofinanţarea reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile de 16.623.727,0 lei,
pentru proiectul Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectura
și pictura murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira, judeţul Prahova - executată
a fresco de Nicolae Grigorescu, propus spre finanțare prin Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de intervenţie

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural.
Art.2 Din bugetele pe anii 2017 – 2020 Judeţul Prahova va asigura suma de
332.474,54 lei .
Art.3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploiești, 01 jun 2016
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova
la cofinanţarea proiectului Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare
arhitectura și pictura murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira, judeţul Prahovaexecutată a fresco de Nicolae Grigorescu
Printre priorităţile autorităţilor publice se înscrie conservarea patrimoniului cultural şi
monumentelor istorice.
Turismul religios este un fenomen complex care se află în continuă transformare şi
diversificare, păstrându-şi însă elementul de baza care l-a consacrat: religia.
Biserica Mare a Mânăstirii Zamfira este monument istoric
înscris în Lista
monumentelor Istorice 2016 la poziția 982 având codul PH-II-a –A- 16860.01.
Actualul așezământ monahal are la origini construcția Bisericii mici sau Biserica veche
a cărei construcție a inceput între anii 1721 – 1730, pe perioada celei de a doua domnii a lui
Nicolae Mavrocordat la initiativa doamnei Zamfira Apostoli. In anul 1743 lucrarile au fost
finalizate iar biserica a fost dată în folosință. După o perioadă grea pentru așezământ, în care
cutremurele din 1802 și 1836 aduc grave deteriorări construcțiilor, Mitropolitul NIFON
decide un program de investiții pentru așezământ prin zidirea Bisericii Mari, a căror lucrări
au fost finalizate în anul 1858.
Pictura înterioară a bisericii a fost realizată de către pictorul Nicolae Grigorescu la
începutul carierei lui, împreună cu fratele lui Gheorghe.
În urma expertizei tehnice solicitate de beneficiar au fost propuse interventii structurale,
și lucrări pentru protejarea și revitalizarea picturilor.
Proiectul sus menționat împreună cu documentatia aferentă urmează să fie depus spre
finanțare la ADR Sud Muntenia începând cu data de 25.05.2016 data deschiderii apelului de
proiecte pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de intervenţie 5.1- Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Deoarece beneficiarul proiectului, respectiv Mânăstirea Zamfira, nu dispune de fonduri
suficiente pentru a putea susţine contribuţia la cheltuielile eligibile, este necesară participarea
Consiliului Judeţean Prahova printr-un sprijin financiar în valoare de 332.474,54 lei din
bugetul judeţului, acordat pe perioada implementării proiectului, respectiv anii 2017-2020.
Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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Nr.10.572/30.05.2016.

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova
la cofinanţarea proiectului „Restaurare pictura, finisaje interioare și exterioare, instalații,
restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare biserica Sf. Vineri, str. Neagoe Basarab, nr. 12
Ploiesti , judeţul Prahova”
Proiectul de hotărâre supus aprobării se referă la finanţarea lucrărilor de restaurare a unui
monument istoric înscris pe lista monumentelor de patrimoniu naţional..
Biserica Mare a Mânăstirii Zamfira este monument istoric înscris în Lista monumentelor Istorice
2016 la poziția 982 având codul PH-II-a –A- 16860.01.
Actualul așezământ monahal are la origini construcția Bisericii mici sau Biserica veche a cărei
construcție a inceput între anii 1721 – 1730, pe perioada celei de a doua domnii a lui Nicolae
Mavrocordat la initiativa doamnei Zamfira Apostoli. In anul 1743 lucrarile au fost finalizate iar
biserica a fost dată în folosință. După o perioadă grea pentru așezământ, în care cutremurele din 1802
și 1836 aduc grave deteriorări construcțiilor, Mitropolitul NIFON decide un program de investiții
pentru așezământ prin zidirea Bisericii Mari, a căror lucrări au fost finalizate în anul 1858.
Pictura înterioară a bisericii a fost realizată de către pictorul Nicolae Grigorescu la începutul
carierei lui, împreună cu fratele lui Gheorghe.
În urma expertizei tehnice solicitate de beneficiar au fost propuse interventii structurale, și
lucrări pentru protejarea și revitalizarea picturilor.
Prin proiect au fost incluse intervenţiile la cladire prin lucrări de consolidare a structurii din lemn a
bolților la navă și abside, efectuarea tratamentelor contra atacului biologic pe structura suport din lemn
a picturii, revitalizarea tuturor instalațiilor, conservarea picturii murale, conservarea, restaurarea
iconostasului și a mobilierului eclezial, amenajări exterioare.
Durata de implementare a proiectului va fi de 30 de luni de la data emiterii ordinului de
începere de lucrări de catre beneficiar.
Proiectul sus menționat împreună cu documentația aferentă urmează să fie depus la ADR Sud
Muntenia începând cu data de 25.05.2016 data deschiderii apelului de proiecte pentru Programul
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, prioritatea de intervenţie 5.1 Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Se consideră ca fiind oportună susținerea beneficiarului de către Judeţul Prahova privind
contribuția de 2% din valoarea de 16.623.727,0 lei, reprezentând cheltuieli eligibile respectiv suma
de 332.474,54 lei .
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respectă prevederile art. 35 alin. (1) din Legea
nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 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

