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HOTĂRÂRE 

privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului 

„RESTAURARE SI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI 

ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI” 

 

Având în vedere: 

 

Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, domnul BOGDAN 

ANDREI TOADER şi Raportul nr.26742 /22 11.2018 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare 

Externă prin care se propune participarea Judeţului Prahova la co-finanţarea proiectului 

„RESTAURARE SI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI 

ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI” 

 

- Adresa Parohiei Schit Lespezi nr. 63/18.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Prahova cu nr. 17162/26.07.2018; 

- Contractul de finanţare nr. 2497/22.06.2018, încheiat între Parohia Schit Lespezi, 

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; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f) 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 aprobã participarea Judeţului Prahova la co-finanţarea proiectului 

„RESTAURARE SI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL 

MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI” cu suma de 101.181,02 lei, 

reprezentand 2% din valoarea cheltuielilor eligibile de 5.059.050,85 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 Judeţul Prahova va asigura suma de 101.181,02 lei din bugetul propriu, începând 

cu anul 2019, astfel: 

 

Anul Valoare [lei] 

2019 33.727,01 

2020 33.727,01 

2021 33.727,00 

 

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

hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

HERMINA – ADI BÎGIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului 

„RESTAURARE SI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI 

ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI” 

 

 

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. 

Parohia Schit Lespezi, aparţinătoare Protoieriei Câmpina, a identificat oportunitatea 

reabilitării acestui obiectiv prin implementarea proiectului „RESTAURARE SI PUNERE 

ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI 

SCHIT LESPEZI”, care se încadrează în activitațile propuse a se realiza în cadrul axei 

mai sus menționată, fiind inclusă în patrimoniul cultural judetean. 

Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
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DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  

Nr. 26742/22.11.2018 

 

 

 

RAPORT 
 

privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului 

„RESTAURARE SI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI 

ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI” 

 

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. 

Parohia Schit Lespezi, aparţinătoare Protoieriei Câmpina, a identificat oportunitatea 

reabilitării acestui monument istoric prin implementarea proiectului „Restaurare si 

punere în valoare a ansamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi”, 
care se încadrează în activitațile propuse a se realiza în cadrul axei mai sus menționată, 

fiind inclusă în patrimoniul cultural judeţean.  

 

Schitul propus pentru reabilitare în cadrul acestui proiect datează din perioada 1661-

1675, ultima reabilitare fiind realizată în anul 1819. Obiectivul este inclus în Lista 

monumentelor istorice sub codul PH-II-m-A-16589. 

 



Schitul Lespezi este un sit istoric situat în aria localitaţii Posada. Ceea ce se păstrează 

astăzi este fosta capelă a schitului, Biserica cu Hramul Sfânta Treime, una dintre cele mai 

vechi, mai frumoase şi mai bine conservate ctitorii cantacuzine de pe Valea Prahovei. 

Biserica aparţinând Schitului a fost zugravită în frescă între anii 1687-1693 de către 

renumitul zugrav de biserici Pârvu Mutu. 

 

Proiectul vizeazã consolidarea lucrărilor structurale, restaurarea picturii şi punerea în 

valoare a spaţiilor existente aferente Schitului Lespezi, cu scopul de a salva de la 

degradare obiectivul de patrimoniu cultural-religios şi, în acelasi timp, promovarea zonei 

şi a obiectivului în sine, urmând a avea ca impact valorificarea potenţialului turistic, cu 

accent pe dezvoltarea sectorului de turism ecumenic în judetul Prahova. 

 

Valoarea totalã eligibilã a investitiei este de 5.059.050,85 lei (inclusiv TVA), din care 

4.285.507,00 lei C+M, inclusiv TVA. Cofinanţarea este de 101.181,02 lei, reprezentând 

2% din valoarea eligibilã a proiectului. 

 

Pentru cofinanţarea proiectului „RESTAURARE SI PUNERE ÎN VALOARE A 

ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT 

LESPEZI” de către Consiliul Judeţean Prahova este necesară adoptarea unei hotărâri în 

acest sens. 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat care respectă prevederile Legii nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

Director Executiv, 

Nicolae Marius Constantin 


