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JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE  

 privind asocierea judeţului Prahova cu oraşul Mizil  

în vederea finanţării obiectivului de interes public  

„EExxttiinnddeerree  ssttaaţţiiee  ddee  eeppuurraarree  oorraaşş  MMiizziill,,  LLiinniiaa  aa  IIII--aa  aa  aappeeii  uuzzaattee” 

 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Raportul nr.   

2268/05.02.2015 al Direcţiei Tehnice, privind asocierea judeţului Prahova cu oraşul 

Mizil în vederea finanţării obiectivului de interes public „Extindere staţie de epurare 

oraş Mizil, Linia a II-a a apei uzate”;   

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. c) şi ale 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 judeţului Prahova cu oraşul Mizil în vederea finanţării 

obiectivului de interes public „Extindere staţie de epurare oraş Mizil, Linia a II-a a apei 

uzate”. 

 Art.2  Pentru finanţarea obiectivului prevăzut la art.1, judeţul Prahova va aloca în 

anul 2015, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 8.743.800 lei.  

 Art.3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru semnarea 

contractului de asociere. 

          Art.4  De la data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 

47/2014  se revocă. 

 Art.5 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

                         

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ : 

                       SECRETAR, 

                       Mihail Pavel 

 

Ploiesti, 13 feb 2015 
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PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu oraşul Mizil 

în vederea finanţării obiectivului de interes public 

„Extindere staţie de epurare oraş Mizil, Linia a II-a a apei uzate” 

 

 

Oraşul Mizil este alimentat cu apă din frontul de captare Bălţeşti – sursă 

subterană folosită şi pentru alimentarea cu apă a oraşului Urlaţi. 

În prezent, oraşul Mizil dispune de un sistem de canalizare realizat în sistem mixt 

care nu acoperă în întregime cerinţele populaţiei. 

Staţia de epurare a oraşului Mizil este amplasată pe malul stâng al pârâului Istau, 

amonte de podul de beton la sud de calea ferată Ploieşti-Buzău.  

Prin Prgramul PHARE 2006, s-a executat o linie de epurare dimensionată pentru 

un debit de 27 l/s, care a fost pusă în funcţiune în anul 2011 şi preluată de către SC 

Hidro Prahova în anul 2013. 

În prezent, se înregistrează un deficit al capacitătii de tratare a apei uzate, ceea ce 

conduce la o calitate necorespunzătoare a apei epurate atât din punct de vedere hidraulic 

cât ș i din punct de vedere calitativ, prin depăș iri ale indicatorilor de calitate impuș i 

de NTPA 001 din 2002, modificat ș i actualizat prin HG 352/2005. 

 Datorită necesităț ii îmbunătăț irii calităț ii apei epurate pentru a fi conform 

standardelor europene ș i româneș ti în vigoare, se impune extinderea staț iei de 

epurare cu o nouă linie, care să preia atât diferenț a de 45 – 27 = 18 l/s apă uzată 

menajeră, cât ș i apele pluviale care intră în sistemul de canalizare mixt al oraș ului 

Mizil. 
 Totodată, trebuie menț ionat faptul că, în prezent, se află în curs de execuț ie 

lucrările pentru tratarea nămolului, finanț ate prin proiectul “Reabilitarea ș i 

modernizarea sistemelor de apă ș i canalizare în județ ul Prahova” în cadrul POS 

Mediu, lucrare care se  realizează pe o suprafaț ă de teren din incinta staț iei de epurare 

existente. Această staț ie de tratare a nămolului este proiectată pentru o capacitate de 45 

l/s. 

 Dacă, până la finalizarea sa, nu se suplimentează capacitatea de epurare a apelor 

uzate până la      45 l/s, atunci aceasta nu ar putea funcț iona la parametrii normali, ceea 

ce ar putea duce la nerealizarea indicatorilor prevăzuț i în proiectul finanț at din POS 

Mediu ceea ce conduce la riscul de a înapoia o parte din finanț area nerambursabilă 

obț inută din POS Mediu. 

 Având în vedere importanț a realizării obiectivului „Extindere staț ie de epurare 

oraș  Mizil, Linia a II-a a apei uzate”,  valoarea investiț iei ș i capacitatea financiară a 

oraș ului Mizil, se constată necesitatea susț inerii financiare din partea Consiliului 

Județ ean Prahova, prin asocierea cu oraș ul Mizil. 



 De asemenea, menț ionăm faptul că, dacă va exista o economie în cadrul 

proiectului finanț at din POS Mediu, aflat în implementare în județ ul Prahova, acest 

obiectiv ar putea fi finanț at în cadrul acestui Program. 

 Prin adresa nr. 10454/04.02.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova sub 

nr. 2218/04.02.2015, Primăria oraşului Mizil solicită asocierea oraşului cu judeţul 

Prahova şi alocarea sumei de 9.204.020,43 lei în vederea finanţării obiectivului de 

interes public „Extindere staţie de epurare oraş Mizil, Linia a II-a a apei uzate”. 

 Ț inând cont de stadiul actual al documentaț iei existente, de perioada  necesară 

parcurgerii tuturor etapelor de proiectare, execuț ie ș i finalizarea lucrărilor, pentru care 

a fost încheiat Acordul Contractual nr.26824/03.12.2014 cu SC PANCO SA Bucureș ti, 

propunem alocarea din bugetul propriu al județ ului în anul 2015, a sumei de 8.743.800 

lei.   

 Finanţarea va cuprinde proiectarea şi execuţia investiţiei, racordarea acesteia la 

staţia principală de tratare fir I realizată cu fonduri PHARE, precum şi racordarea la 

staţia de tratare nămol a celor două linii de tratare a apei uzate (I şi II). 

Faţă de cele expuse mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

supun spre aprobare. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 
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CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                       

Nr.  2268/05.02.2015                                                                

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu oraşul Mizil 

în vederea finanţării obiectivului de interes public 

„Extindere staţie de epurare oraş Mizil, Linia a II-a a apei uzate” 

                                          

Staț ia de epurare a oraș ului Mizil a fost proiectată, în anul 2009, pentru 

preluarea ș i epurarea unui debit zilnic de maximum de 45 l/s, debit care ar fi suficient 

pentru deservirea optimă a populaț iei oraș ului. 

 Obiectivul a fost promovat pentru finanț are prin Programul PHARE însă, din 

cauza limitei, din punct de vedere financiar, a componentei nerambursabile pe fonduri 

PHARE, suma obț inută de oraș ul Mizil, prin contractul de finanț are, a fost 

insuficientă pentru realizarea întregii capacităti proiectate. Drept urmare, s-a optat 

pentru realizarea unei capacităț i de 27 l/s. care a fost finalizată în anul 2011 ș i se află 

în exploatare în acest moment.  

 În prezent, se înregistrează un deficit al capacitătii de tratare a apei uzate, ceea ce 

conduce la o calitate necorespunzătoare a apei epurate atât din punct de vedere hidraulic 

cât ș i din punct de vedere calitativ, prin depăș iri ale indicatorilor de calitate impuș i 

de NTPA 001 din 2002, modificat ș i actualizat prin HG 352/2005. 

 Datorită necesităț ii îmbunătăț irii calităț ii apei epurate pentru a fi conform 

standardelor europene ș i româneș ti în vigoare, se impune extinderea staț iei de 

epurare cu o nouă linie, care să preia atât diferenț a de 45 – 27 = 18 l/s apă uzată 

menajeră, cât ș i apele pluviale care intră în sistemul de canalizare mixt al oraș ului 

Mizil. 
 Totodată, trebuie menț ionat faptul că, în prezent, se află în curs de execuț ie 

lucrările pentru tratarea nămolului, finanț ate prin proiectul “Reabilitarea ș i 

modernizarea sistemelor de apă ș i canalizare în județ ul Prahova” în cadrul POS 

Mediu, lucrare care se  realizează pe o suprafaț ă de teren din incinta staț iei de epurare 

existente. Această staț ie de tratare a nămolului este proiectată pentru o capacitate de 45 

l/s. 

 Dacă, până la finalizarea sa, nu se suplimentează capacitatea de epurare a apelor 

uzate până la 45 l/s, atunci aceasta nu ar putea funcț iona la parametrii normali, ceea ce 

ar putea duce la nerealizarea indicatorilor prevăzuț i în proiectul finanț at din POS 

Mediu ceea ce conduce la riscul de a înapoia o parte din finanț area nerambursabilă 

obț inută din POS Mediu. 

 Având în vedere importanț a realizării obiectivului „Extindere staț ie de epurare 

oraș  Mizil, Linia a II-a a apei uzate”,  valoarea investiț iei ș i capacitatea financiară a 

oraș ului Mizil, se constată necesitatea susț inerii financiare din partea Consiliului 

Județ ean Prahova, prin asocierea cu oraș ul Mizil. 



 De asemenea, menț ionăm faptul că, dacă va exista o economie în cadrul 

proiectului finanț at din POS Mediu, aflat în implementare în județ ul Prahova, acest 

obiectiv ar putea fi finanț at în cadrul acestui Program. 

Conform prevederilor art. 35 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanț ele 

publice locale, autorităț ile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru 

realizarea unor lucrări ș i servicii publice locale. 

Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care se 

prevăd ș i sursele de finanț are, reprezentând contribuț ia fiecărei autorităț i a 

administraț iei publice locale implicată. 

În raport cu cele precizate, avizăm favorabil proiectul de hotarâre care respectă 

prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea 215/2001 republicată, cu modificările ș i 

completările ulterioare ș i ale art. 35    alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanț ele publice locale, cu modificările ș i completările ulterioare.   

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

ION IORDĂCHESCU 
 


