
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE  

 privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Bănești în vederea finanţării 

obiectivului de interes public „Unitate producere energie electrică – celule 

fotovoltaice în comuna Bănești, județul Prahova” 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a domnului Bogdan-Andrei Toader, Vicepreşedinte al  

Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr.22670/26.11.2015  al  Direcţiei Tehnice, 

privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Bănești în vederea finanţării obiectivului de 

interes public „Unitate producere energie electrică – celule fotovoltaice în comuna Bănești, 

județul Prahova”;   

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 comuna Bănești în vederea 

finanţării obiectivului de interes public „Unitate producere energie electrică – celule 

fotovoltaice în comuna Bănești, județul Prahova”. 

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

anul 2015, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, suma de 125.000 lei.  

 Art.3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru semnarea 

contractului de asociere. 

           Art.4 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

                         

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ : 

                       SECRETAR, 

                       Mihail Pavel 

Ploiești, 27 nov 2015 

Nr.158 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VIVEPREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Bănești în 

vederea finanţării obiectivului de interes public „Unitate producere energie electrică 

– celule fotovoltaice în comuna Bănești, județul Prahova” 

 

Comuna Bănești are în derulare proiectul „Unitate producere energie electrică – 

celule fotovoltaice în comuna Bănești, județul Prahova”, care are ca sursă de finanțare 

fonduri europene, POSCCE – axa prioritară 4 – Creșterea eficienței energetice și a 

securității furnizării, în contextul combaterii schimbării climatice, prin care vor fi acoperite 

cheltuieli în proporție de 76% din valoarea totală a proiectului. 

Decontarea diferenței de cheltuieli se realizează prin mecanismul cererilor de 

rambursare, bugetul primăriei trebuind să suporte integral această sumă. 

Fundamentarea solicitării cofinanțării reiese din utilitatea publică a implementării 

acestui proiect. 

Cantitatea anuală consumată și înregistrată în sistemul public la nivelul localității 

Bănești este considerată în cadrul acestui proiect de 148.737,93 kwh, iar unitatea 

fotovoltaică ar avea capacitatea de aproximativ 140 kwp și va fi compusă din 768 panouri 

fotovoltaice monocristaline, cu o capacitate de 185 wp fiecare. 

Energia pe care această instalație ar putea să o producă pe an, livrabilă în rețea, s-a estimat 

la 148.013kwh și ar reprezenta 99,5 % din consumul anual calculat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Ținând cont de stadiul actual al documentației existente, de perioada  necesară 

parcurgerii tuturor etapelor de proiectare, execuție și finalizarea lucrărilor, pentru care a 

fost încheiat Contractul de finanțare nr. 56RES/18.09.2013 și actul adițional nr.1 la acest 

contract cu Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, precum și de adresa 

Primăriei comunei Bănești nr.8924/24.11.2015, prin care se solicită asocierea comunei cu 

județul Prahova în vederea finanțării  obiectivului de interes public „Unitate producere 

energie electrică – celule fotovoltaice în comuna Bănești, județul Prahova”, se impune 

necesitatea susținerii financiare din partea Consiliului Județean Prahova, prin asocierea cu 

această localitate.  

Având în vedere importanța realizării obiectivului mai sus menționat, valoarea 

investiției și capacitatea financiară redusă a comunei Bănești, consider oportună asocierea 

județului Prahova cu comuna Bănești, în vederea finanţării obiectivului de interes public 

„Unitate producere energie electrică – celule fotovoltaice în comuna Bănești, județul 

Prahova” și alocarea din bugetul propriu al județului în anul 2015, a sumei de 125.000 lei, 

drept pentru care  a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare. 

VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN, 

 Bogdan-Andrei Toader 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                       

Nr.  22670/26.11.2015                  

 

     

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Bănești în 

vederea finanţării obiectivului de interes public „Unitate producere energie electrică 

– celule fotovoltaice în comuna Bănești, județul Prahova” 

 

 

Conform prevederilor art. 35 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor 

lucrări și servicii publice locale. 

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

prevăd și sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației 

publice locale implicată. 

Prin adresa nr.8924/24.11.2015, Primăria comunei Bănești solicită asocierea 

comunei cu județul Prahova în vederea finanțării  obiectivului de interes public „Unitate 

producere energie electrică – celule fotovoltaice în comuna Bănești, județul Prahova”. 

 Comuna Bănești are în derulare proiectul „Unitate producere energie electrică – 

celule fotovoltaice în comuna Bănești”, care are ca sursă de finanțare fonduri europene, 

POSCCE – axa prioritară 4 – Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în 

contextul combaterii schimbării climatice, prin care vor fi acoperite cheltuieli în proporție 

de 76% din valoarea totală a proiectului, decontarea diferenței de cheltuieli realizându-se 

prin mecanismul cererilor de rambursare, bugetul primăriei trebuind să suporte integral 

această sumă. 

Fundamentarea solicitării cofinanțării reiese din utilitatea publică a implementării 

acestui proiect. 

Cantitatea anuală consumată și înregistrată în sistemul public la nivelul localității 

Bănești este considerată în cadrul acestui proiect de 148.737,93 kwh, iar unitatea 

fotovoltaică ar avea capacitatea de aproximativ 140 kwp și va fi compusă din 768 panouri 

fotovoltaice monocristaline, cu o capacitate de 185 wp fiecare. 

Energia pe care această instalație ar putea să o producă pe an, livrabilă în rețea, s-a 

estimat la 148.013kwh și ar reprezenta 99,5 % din consumul anual calculat. 

 Pentru realizarea acestui obiectiv s-au întocmit toate documentele  necesare 

parcurgerii tuturor etapelor de proiectare, execuție și finalizarea lucrărilor și a fost încheiat 

Contractul de finanțare nr.56RES/18.09.2013 și actul adițional nr.1 la acest contract cu 

Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie.  

 



În raport cu cele precizate și importanța realizării obiectivului mai sus menționat, 

valoarea investiției și capacitatea financiară redusă a comunei Bănești, avizăm favorabil 

proiectul de hotarâre care respectă prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 35    alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

 

 

 

                                            DIRECTOR EXECUTIV, 

                                              ION IORDĂCHESCU 


