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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii între Judeţul Prahova şi Municipiul Ploieşti pentru 

finanţarea realizării „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în 

mod centralizat în sistem producţie-transport-distribuţie la nivelul judeţului 

Prahova pentru Municipiul Ploieşti” în vederea accesării de fonduri 

 

 

 

Având în vedere: 

    - Expunerea de motive prezentată de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, 

precum şi Raportul nr. 1436/25.01.2017 al Direcţiei Generale Tehnică şi Patrimoniu, 

prin care se propune aprobarea asocierii între Judeţul Prahova şi Municipiul Ploieşti 

pentru finanţarea realizării „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în 

mod centralizat în sistem producţie-transport-distribuţie la nivelul judeţului Prahova 

pentru Municipiul Ploieşti” în vederea accesării de fonduri; 

    - Prevederile Programului „Termoficare 2006 – 2020, căldură şi confort” aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 462/05.04.2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - Prevederile art. 8 alin (2) lit. (a), lit. (f), lit. (g) şi lit. (h) din Legea nr. 325/2006 

privind Serviciul Public de alimentare cu energie termică, actualizată; 

    - Prevederile art. 8 alin. (3) lit. (a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - Prevederile art. 1 alin. (1), art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, actualizată;  

    - În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. c 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 asocierea între între Judeţul Prahova şi Municipiul Ploieşti pentru 

finanţarea realizării „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod 

centralizat în sistem producţie-transport-distribuţie la nivelul judeţului Prahova pentru 

Municipiul Ploieşti” în vederea accesării de fonduri. 

       Art.2. Se aprobă finanţarea cotei de participare pentru realizarea „Strategiei locale 

de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producţie-

transport-distribuţie la nivelul judeţului Prahova pentru Municipiul Ploieşti”, în 



proporţie de 50% de către Consiliul Judeţean Prahova cu asigurarea sumei estimate de 

150.000 lei fără TVA, în condiţiile în care Municipiul Ploieşti va asigura la rândul său 

suma estimată de 150.000 lei fără TVA. 

       Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova să semneze 

Contractul de asociere între Judeţul Prahova şi Municipiul Ploieşti. 

       Art.4. Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va aduce prezenta hotărâre 

la cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

             

 

 

          

             CONTRASEMNEAZĂ:                            

                     SECRETAR,                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                        Mihail Pavel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploieşti, 31 ian 2017  

Nr. 012 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea asocierii între Judeţul Prahova şi Municipiul Ploieşti pentru finanţarea 

realizării „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat 

în sistem producţie-transport-distribuţie la nivelul judeţului Prahova pentru Municipiul 

Ploieşti” în vederea accesării de fonduri 

 

 

 

 La nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se 

derulează Programul “Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, program ce vizează 

asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a serviciului de alimentare cu energie 

termică a populaţiei. 

 Conform acestui program, autorităţile publice locale pot beneficia de cofinanţare 

nerambursabilă a proiectelor de investiţii pe acest domeniu dacă deţin în proprietate 

sisteme centralizate de alimentare cu energie termică şi dacă îndeplinesc condiţiile 

prevăzute în Regulamentul pentru implementarea programului amintit (aprobat prin 

Ordinul m.a.i. nr.124/2012). 

Pentru a fi îndeplinite condiţiile de conformitate administrativă prevăzute în 

Regulament, este necesară şi oportună elaborarea „Strategiei locale de alimentare cu 

energie termică produsă în mod centralizat în sistem producţie-transport-distribuţie la 

nivelul judeţului Prahova pentru Municipiul Ploieşti” conform adresei Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 46307/25.05.2016 urmare a 

solicitării de finanţare pentru accesarea programului „Termoficare 2006 – 2020, căldură 

şi confort” a Consiliului Judeţean Prahova nr. SP/377/12.05.2016, precum şi pentru 

posibilitatea de aplicare pentru noi programe de finanţare. 

 În urma analizelor aprofundate ce au avut loc pe această temă împreună cu 

operatorul serviciului de alimentare cu energie termică, este oportun parteneriatul între 

Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în vederea 

elaborării unei Strategii locale de alimentare cu energie termică de către o instituţie 

specializată, strategie întocmită pe cele mai recente informaţii. 

 Deoarece beneficiari direcţi ai acestui obiectiv sunt cetăţeni ai Municipiului 

Ploieşti, ordonator de credite va fi Primăria Municipiului Ploieşti, cotele de participare 

pentru finanţarea Strategiei se menţim conform Actului Constitutiv Veolia Energie 

Prahova S.R.L., Cap. III, art. 6.2 (Judeţul Prahova deţine din capitalul social al Societăţii 

6,40%, respectiv Municipiul Ploieşti 6,40%), adică în proporţie de 50% Judeţul Prahova, 



50% Municipiul Ploieşti, aşa cum a fost propus şi în adresa Consiliului Judeţean nr. 

17715/10.10.2016, înregistrată la RASP Ploieşti cu nr. 6592/14.10.2016. 

          Având în vedere Programul „Termoficare 2006 – 2020, căldură şi confort” 

aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin Hotărârea de Guvern nr. 602/2015, cât şi posibilitatea de 

aplicare a unor noi programe de finanţare şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Tehnică şi Patrimoniu, supun spre analiză şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu              

Nr. 1436/25.01.2017 

 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea asocierii între Judeţul Prahova şi Municipiul Ploieşti pentru finanţarea 

realizării „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat 

în sistem producţie-transport-distribuţie la nivelul judeţului Prahova pentru Municipiul 

Ploieşti” în vederea accesării de fonduri 

 

 

 În conformitate cu recomandările Uniunii Europene privind luarea unor măsuri 

pentru stimularea dezvoltării instalaţiilor eficiente de cogenerare, Guvernul României a 

iniţiat programul „Termoficare 2006 – 2020, căldură şi confort”. 

 Acest program a fost abrobat prin Hotărârea de Guvern nr. 462/2006, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea de Guvern nr. 602/2015. 

 Pentru a fi îndeplinite condiţiile de conformitate administrativă prevăzute în 

Regulamentul programului sus-menţionat, este necesară şi oportună elaborarea 

„Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem 

producţie-transport-distribuţie la nivelul judeţului Prahova pentru Municipiul Ploieşti” 

conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 

46307/25.05.2016 urmare a solicitării de finanţare pentru accesarea programului 

„Termoficare 2006 – 2020, căldură şi confort” a Consiliului Judeţean Prahova nr. 

SP/377/12.05.2016, precum şi pentru posibilitatea de aplicare pentru noi programe de 

finanţare.  

 Pe baza analizei actuale a sistemului existent de alimentare centralizată cu energie 

termică, a resurselor disponibile în perspectivă şi ţinând seama de prevederile legislaţiei 

interne, a cerinţelor Uniunii Europene şi ale Strategiilor naţionale din sistemul energetic 

este oportună elaborarea „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în 

mod centralizat în sistem producţie-transport-distribuţie la nivelul judeţului Prahova 

pentru Municipiul Ploieşti”. 

 Această strategie este necesară şi datorită influenţei la nivel local a diverşilor 

factori generali, cum ar fi: ultimele tendinţe ale legislaţiei Uniunii Europene în domeniul 

energiei şi mediului, evoluţia preţurilor externe ale ţiţeiului şi gazelor naturale. 

 Deoarece beneficiari direcţi ai acestui obiectiv sunt cetăţeni ai Municipiului 

Ploieşti, ordonator de credite va fi Primăria Municipiului Ploieşti, cotele de participare 

pentru finanţarea Strategiei se menţim conform Actului Constitutiv Veolia Energie 

Prahova S.R.L., Cap. III, art. 6.2 (Judeţul Prahova deţine din capitalul social al Societăţii 

6,40%, respectiv Municipiul Ploieşti 6,40%), adică în proporţie de 50% Judeţul Prahova, 



50% Municipiul Ploieşti, aşa cum a fost propus şi în adresa Consiliului Judeţean nr. 

17715/10.10.2016, înregistrată la RASP Ploieşti cu nr. 6592/14.10.2016. 

 În urma analizelor aprofundate ce au avut loc pe această temă împreună cu 

operatorul serviciului de alimentare cu energie termică, este oportun parteneriatul între 

Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în vederea 

elaborării unei Strategii locale de alimentare cu energie termică de către o instituţie 

specializată, strategie întocmită pe cele mai recente informaţii. 

          Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză şi aprobare prezentul 

proiect de hotărâre. 

  

 

 

 

 

 

 

Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu 

Director Executiv, 

Corneliu Ioniţă 


