ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului
„Restaurarea şi consolidarea bisericii Sfânta Treime – sat Măgureni, comuna Măgureni , judeţul
Prahova”
Având în vedere:
Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr.6088/XIIIA/
24.03.2017 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă prin care se propune participarea Judeţului Prahova la
cofinanţarea proiectului „Restaurarea şi consolidarea bisericii Sfânta Treime – sat Măgureni, comuna
Măgureni , judeţul Prahova”;
Adresa nr.341/18.01.2017 transmisă Consiliului Judeţean Prahova de către Mitropolia Munteniei şi
Dobrogei, Arhiepiscopia Bucureştilor, referitoare la solicitarea sprijinului financiar privind contribuţia la
cheltuielile eligibile şi neeligibile ale proiectului;
Scrisoarea de înaintare nr.5/12.03.2017 transmisă de Parohia Măgureni către Consiliul Judeţean Prahova
(nr.5852/21.03.2017) referitoare la solicitarea sprijinului financiar necesar cofinanţării proiectului;
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 la cofinanţarea proiectului „Restaurarea şi
consolidarea bisericii Sfânta Treime – sat Măgureni, comuna Măgureni , judeţul Prahova”, cu suma
de 142.457,88 lei, reprezentând procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile în sumă de 7.122.894,00 lei,
proiect propus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -

Îmbunătăţirea 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;
Art.2 Judeţul Prahova va asigura suma de 142.457,88 lei din bugetele pe anii 2017 – 2020.
Art.3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 30 mar 2017
Nr. 044

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului
„Restaurarea şi consolidarea bisericii Sfânta Treime – sat Măgureni, comuna Măgureni , judeţul
Prahova”
Printre priorităţile autorităţilor publice se înscrie conservarea patrimoniului cultural şi a
monumentelor istorice, mod prin care se pot pune în valoare traseele turistice bogate în vestigii
cultural-religioase. Turismul religios este un fenomen complex care se află în continuă transformare şi
diversificare, constituind premizele unei dezvoltări durabile a spaţiului rural al judeţului.
Biserica cu hramul „Sfânta Treime” din satul Măgureni este un monument istoric înscris în
Lista Monumentelor Istorice la poziţia 608, având codul PH-II-m-A-16531. Având rol de paraclis al
curţii spătarului Drăghici Cantacuzino, proprietarul satului Măgureni, a fost construită între anii 16711674 de către soţia acestuia, Păuna, împreună cu fiii lor, Pîrvu, Constantin, Gligoraşcu şi Şerban II
Măgureanu. Acestuia din urmă i se va datora, în anul 1694, pe când era mare comis, iniţiativa
zugrăvirii lăcaşului de zugravul Cantacuzinilor, Pîrvu Mutu.
Prin proiect se propune refacerea configuraţiei originale a monumentului pe baza urmelor
modenaturii păstrată în parament şi a tabloului votiv, dorind a se reveni şi la forma originală a
pridvorului.
Proiectul mai sus menţionat, împreună cu documentaţia aferentă, a fost depus în vederea
obţinerii finanţării la ADR Sud Muntenia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de intervenţie 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, în termenul alocat acestui apel de proiecte (mainoiembrie 2016).
Obiectul contractului de finanţare, după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare, îl va
reprezenta acordarea finanţării nerambursabile de către AM POR pentru implementarea proiectului,
valoarea totală a acestuia fiind de 7.122.894,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
solicitată este în valoare de 6.980.436,12 lei. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile ale
proiectului (inclusiv TVA-ul aferent acestora) este de 142.457,88 lei.
Deoarece beneficiarul proiectului, respectiv Parohia Măgureni, nu dispune de venituri
suficiente pentru a putea susţine contribuţia la cheltuielile eligibile mai sus menţionate, s-a solicitat
participarea Consiliului Judeţean Prahova la cofinanţarea proiectului cu un sprijin financiar în valoare
de 142.457,88 lei din bugetul judeţului, acordat pe perioada implementării proiectului (42 de luni de la
semnarea Contractului de finanţare)
Faţă de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre.

PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului
„Restaurarea şi consolidarea bisericii Sfânta Treime – sat Măgureni, comuna Măgureni , 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. Implementarea acestui proiect
se va desfăşura cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, în sensul conservării şi protejării
patrimoniului natural şi cultural privind obiectivul Biserica „Sfânta Treime” din satul Măgureni,
comuna Măgureni.
Biserica cu hramul „Sfânta Treime” din satul Măgureni este un monumet istoric înscris în Lista
Monumentelor Istorice la poziţia 608, cu codul PH-II-m-A-16531. Având rol de paraclis al curţii
spătarului Drăghici Cantacuzino, proprietarul satului Măgureni, a fost construită între anii 1671-1674
de soţia acestuia, Păuna, împreună cu fiii lor, Pîrvu, Constantin, Gligoraşcu şi Şerban II Măgureanu.
Acestuia din urmă i se va datora, în anul 1694, pe când era mare comis, iniţiativa zugrăvirii lăcaşului
de zugravul Cantacuzinilor, Pîrvu Mutu. Se conturează astfel una dintre cele mai evidente mărturii ca,
prin intermediul picturii unui lăcaş de cult să fie exprimate mândria şi solidaritatea unei familii
conducătoare a acelor vremuri, întrucât domnitorul Şerban Cantacuzino a pus să fie pictat pe peretele
bisericii tot neamul Cantacuzinilor (având exemplul bisericii din Filipeştii de Pădure).
Edificiul reprezintă un tip arhitectural specific ctitoriilor cantacuzine din judeţul Prahova,
având la origine absida altarului cât şi pridvorul cu plan poligonal. La origine, deasupra pronaosului se
ridica un turn clopotniţă de formă poligonală (probabil octogonal), aşa cum apare în tabloul votiv de pe
peretele de vest al pronaosului. În tabloul votiv este reprezentat un turn clopotniţă cu plan poligonal cu
arcade semicirculare, urmând probabil modelul pridvorului poligonal original. În urma cutremurelor de
la începutul şi mijlocul sec.al XIX-lea, turnul clopotniţă s-a prăbuşit odată cu boltirea bisericii, fiind
înlocuit ulterior cu un turn din lemn şi cu bolţi cu structură din lemn.
Configuraţia actuală este rezultatul intervenţiei pe clădirea originală a unei faze de
reconstrucţie de la mijlocul sec.al XIX-lea, generată de distrugerile produse de cutremurul din 1838
când pridvorul poligonal, turnul clopotniţă şi boltirea originală a edificiului s-au prăbuşit şi au fost
reconstruite de o manieră improprie în comparaţie cu ipostaza originală (a fost raşchetată modenatura
faţadelor, turnul clpotniţă a fost înlocuit cu o construcţie din structură de lemn îmbrăcată în tablă). În
plus, pe faţada de vest a pronaosului, a fost ridicat un pridvor de formă triunghiulară, străin de
configuraţia edificiului.
Având în vedere toate aceste considerente, prin proiect se propune refacerea configuraţiei
originale a monumentului pe baza urmelor modenaturii păstrată în parament, a tabloului votiv şi a
elementelor furnizate de documente, intervenţii deosebit de ample şi dificil de executat asupra acestui
obiectiv de importanţă naţională.
Aflându-se într-o stare precară de conservare, se impune o intervenţie complexă de consolidare
şi restaurare a obiectivului, fapt pentru care lucrările necesare valorificării acestuia presupune o
investiţie semnificativă din punct de vedere financiar, valoarea totală a proiectului fiind de
7.122.894,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în valoare de 6.980.436,12

lei. Conform prevederilor programului operaţional şi Axei prioritare 5 - Îmbunătăţirea 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, beneficiarul se
obligă să contribuie cu o cotă de cofinanţare de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
În acest moment, proiectul se află în faza de evaluare la Organismul Intermediar ADR Sud-Muntenia.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului (inclusiv TVA-ul aferent
acestora) este în valoare de 142.457,88 lei.
Dată fiind importanţa obiectivului şi de faptul că Parohia Măgureni nu poate susţine financiar
derularea proiectului, a fost solicitată participarea Judeţului Prahova la susţinerea cheltuielilor eligibile
în sumă de 142.457,88 lei, pe durata de implementare a acestuia (42 luni de la încheierea contractului
de finanţare).
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.
Anexăm copie Buget proiect, aferent Cererii de finanţare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

