
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.86/01.06.2016 referitoare 

la participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului ”Consolidare, 

restaurare, conservare şi punere în valoare arhitecturã şi pictură murală a Bisericii 

Mari a Mânãstirii Zamfira, Judeţul Prahova – executată a fresco de Nicolae 

Grigorescu; 
 

 

Având în vedere: 
 

 

- Referatul  de  aprobare  nr.23701/24.10.2019  al  domnului  Bogdan  -  Andrei  Toader, 

preşedinte a Consiliului Judeţean Prahova, Raportul nr. 23704/24.10. 2019 al Direcţiei 

Proiecte cu Finanţare Externă prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean  Prahova  nr.86/01.06.2016  privind  participarea  Judeţului  Prahova  la 

cofinanţarea proiectului ”Consolidare, restaurare, conservare şi punere în valoare 

arhitecturã şi pictură murală a Bisericii Mari a Mânãstirii Zamfira, Judeţul 

Prahova – executată a fresco de Nicolae Grigorescu; 
 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 86/01.06.2016 privind participarea Judeţului 

Prahova la cofinanţarea proiectului ”Consolidare, restaurare, conservare şi punere în 

valoare arhitecturã şi pictură murală a Bisericii Mari a Mânãstirii Zamfira, Judeţul 

Prahova – executată a fresco de Nicolae Grigorescu; 
 

-  Adresa  Mânăstirii  Zamfira  nr.  167/4.06.2019,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean 

Prahova cu nr. 12190/6.06.2019; 
 

- Contractul de finanţare nr. 577/13.10.2017, încheiat între Mânăstirea Zamfira, 

Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraţiei Publice şi Agentia de Dezvoltare Sud - 

Muntenia; 
 

- Actul Aditional nr. 2/ 29.03.2019 la Contractul de finanţare nr. 577/13.10. 2017, 

încheiat între Mânăstirea Zamfira, Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraţiei 

Publice şi Agentia de Dezvoltare Sud -Muntenia; 
 

Prevederile art. 3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute în România, republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 

Prevederile  art.  4  alin.(2)  lit.c)  şi  lit.  e),  art.5  alin.  (1)  si  art.  14  din  Hotărârea 

Guvernului României nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

aplicarea OUG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult apartinând cultelor recunoscute religioase în România; 
 

Prevederile art. 2 alin. (2) si art. 39 alin (1) din Lege nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare; 
 

Prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi 

regimul general al cultelor, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare; 



Prevederile art.173 alin.(1) lit.f si art.173 alin.6 lit a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor art.182 alin.1 şi alin (2) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art. 1 Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 86/ 1. 06. 2016, 

care va avea următorul cuprins: “Se aprobã participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea 

proiectului ”Consolidare, restaurare, conservare şi punere în valoare arhitecturã şi 

pictură murală a Bisericii Mari a Mânãstirii Zamfira, Judeţul Prahova – executată 

a fresco de Nicolae Grigorescu” cu suma de 391.119,73 lei, reprezentand 2% din 

valoarea cheltuielilor eligibile de 19.555.986,32 lei (inclusiv TVA), proiect finanţat în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 5 – Îmbunãtaţirea 

mediului  urban  şi  conservarea,  protecţia  şi  valorificarea  durabilã  a  patrimoniului 

cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural”, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1; 
 

 

Art.2 Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 86/ 1. 06. 

2016, care va avea următorul cuprins: “Judeţul Prahova va asigura suma de 391.119,73 

lei din bugetul propriu, începând cu anul 2018, astfel”: 
 

Anul Valoare [lei] 

2018 115.718,99 

2019 145.590,34 

2020 125.810,40 

2021 4.000,00 
 

Art.3  Direcţia  Juridic  Contecios  şi  Administraţie  Publicã  va  comunica  prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 

HERMINA – ADI BÎGIU 
 

 
 

 
Ploieşti, 29 octombrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 23701/24.10.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.86/1.06.2016 privind 

participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului ”Consolidare, 

restaurare, conservare şi punere în valoare arhitecturã şi pictură murală a Bisericii 

Mari a Mânãstirii Zamfira, Judeţul Prahova – executată a fresco de Nicolae 

Grigorescu; 

 

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 dezvoltãrii locale 

prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identitatii 

culturale. 

Prin intermediul acestei priorități de investiție sunt sprijinite următoarele tipuri de 

activități specifice: 

a. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

b. Dotãri interioare (instalaţii, echipamente şi dotãri pentru asigurarea condiţiilor 

de climatizare, siguranţã la foc, antiefracţie); 

c. Dotãri pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

d. Activitãţi de marketing şi promovarea turisticã a obiectivului restaurat, inclusiv 

digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 

 

Prin POR 2014-2020 Axa 5.1 se finanțeazã obiectivele care sunt incluse în patrimoniul 

cultural național și local, monumente istorice aflate în grupa A și grupa B în lista 

monumentelor istorice. 

Mânăstirea Zamfira, a identificat oportunitatea reabilitării acestui obiectiv prin 

implementarea ”CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE ŞI PUNERE ÎN 

VALOARE ARHITECTURÃ ŞI PICTURĂ MURALĂ A BISERICII MARI A 

MÂNÃSTIRII ZAMFIRA, JUDEŢUL PRAHOVA – EXECUTATĂ A FRESCO DE 

NICOLAE GRIGORESCU”, care se încadrează în activitațile propuse a se realiza în 

cadrul axei mai sus menționată, fiind inclusă în patrimoniul cultural judetean. 

Fata de cele prezentate, supunem spre Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare 

proiectul de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN - ANDREI TOADER 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  

Nr. 23704/24.10.2019 

 

 

RAPORT 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 86/01.06.2016 privind 

participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului ”Consolidare, 

restaurare, conservare şi punere în valoare arhitecturã şi pictură murală a Bisericii 

Mari a Mânãstirii Zamfira, Judeţul Prahova – executată a fresco de Nicolae 

Grigorescu; 

 

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 dezvoltãrii locale 

prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identitatii 

culturale. 

Prin intermediul acestei priorități de investiție sunt sprijinite următoarele tipuri de 

activități specifice: 

a. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

b. Dotãri interioare (instalaţii, echipamente şi dotãri pentru asigurarea condiţiilor 

de climatizare, siguranţã la foc, antiefracţie); 

c. Dotãri pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

d. Activitãţi de marketing şi promovarea turisticã a obiectivului restaurat, inclusiv 

digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 

 

Prin POR 2014-2020 Axa 5.1 se finanțeazã obiectivele care sunt incluse în patrimoniul 

cultural național și local, monumente istorice aflate în grupa A și grupa B în lista 

monumentelor istorice. 

Mânăstirea Zamfira, a identificat oportunitatea reabilitării acestui obiectiv prin 

implementarea ” CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE ŞI PUNERE ÎN 

VALOARE ARHITECTURÃ ŞI PICTURĂ MURALĂ A BISERICII MARI A 

MÂNÃSTIRII ZAMFIRA, JUDEŢUL PRAHOVA – EXECUTATĂ A FRESCO DE 

NICOLAE GRIGORESCU”, care se încadrează în activitațile propuse a se realiza în 

cadrul axei mai sus menționată, fiind inclusă în patrimoniul cultural judetean. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.86/1.06.2016, Consiliul Judeţean a 

aprobat participarea la cofinanţarea proiectului cu suma de 332.474,54 lei, suma ce 

reprezinta 2% din valoarea iniţiala a cheltuielilor eligibile de 16.623.727,20 lei. 

 

Ca urmare, la data de 14.11.2017, Consiliul Judetean Prahova a încheiat cu Mânăstirea 

Zamfira contractul de cofinantare nr. 23312/68/14.11.2017, având ca obiect participarea 

Judeţului Prahova la cofinanţarea cheltuielilor proiectului. 



 

În urma actualizarii devizului general al proiectului, valoarea totală aprobată pentru 

realizarea investiţiei este de 19.555.986,32 lei, cofinanţarea de 2% având valoarea de 

391.119,73 lei, suma urmând a fi asigurată de Consiliul Judeţean Prahova. 

 

Prin adresa nr. 167/4.06.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova sub 

nr.12190/6.06.2019, Mânăstirea Zamfira, în calitate de beneficiar, a înstiintat CJ Prahova 

că la data de 29.03.2019, s-a încheiat Actul Aditional nr. 2 la contractul de finantare 

nr.577/13.10.2017 (cod SMIS 117925), prin care perioada de implementare s-a modificat 

la 67 de luni, respectiv între data 1.07.2015 şi data de 31.01.2021. 

 

Tinand cont de modificarile survenite ca urmare a încheierii Actului Aditional nr. 

2/29.03.2019 la contractul de finantare nr.577/13.10.2017, este necesar încheierea unui 

Act Aditional la contractul de cofinantare nr. 23312/68/14.11.2017. 

 

Avand în vedere că faţă de valoarea estimată iniţial, bugetul proiectului aprobat în 

Contractul de finantare 577/13.10.2017 a suferit modificari şi implicit şi principalii 

indicatorii tehnico-economici ai investitiei, fiind diferiti de cei aprobaţi în Hotărârea 

Consiliului Judeţean Prahova nr.86/1.06.2016, este necesară suplimentarea valorii de 

cofinanţare. 

 

Pentru cofinanţarea proiectului „CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE 

ŞI PUNERE ÎN VALOARE ARHITECTURÃ ŞI PICTURĂ MURALĂ A 

BISERICII MARI A MÂNÃSTIRII ZAMFIRA, JUDEŢUL PRAHOVA – 

EXECUTATĂ A FRESCO DE NICOLAE GRIGORESCU” de către Consiliul 

Judeţean Prahova este necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat care respectă prevederile din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

Director Executiv, 

Nicolae Marius Constantin 


