
RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA    

JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  

  

  

  

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ÂÂ  RR  EE  

  

pprriivviinndd  ddaarreeaa  îînn    aaddmmiinniissttrraarree  aa  ttrreeii  ggrruuppuurrii  eelleeccttrrooggeennee    ccăăttrree  Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență al Județului Prahova 

  

  

Având în vedere: 

 

         -  Expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, 

domnul Bogdan Andrei Toader şi Raportul nr. 23.769/10.12.2015 al Direcţiei Generale 

Tehnice și Patrimoniu prin care se propune ddaarreeaa  îînn    aaddmmiinniissttrraarree  aa  ttrreeii  ggrruuppuurrii  

eelleeccttrrooggeennee  ccăăttrree  Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova;;    

În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 123 alin. 1 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 ddaarreeaa  îînn  aaddmmiinniissttrraarree  aa  ttrreeii  ggrruuppuurrii  eelleeccttrrooggeennee,,  aaffllaattee  îînn  

pprroopprriieettaatteeaa  jjuuddeețțuulluuii  șșii  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeețțeeaann  PPrraahhoovvaa,,  ccăăttrree  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova, conform anexei la 

prezenta hotarâre;   

  Art.2 - Predarea grupurilor electrogene, din administrarea Consiliului Judeţean 

Prahova în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului 

Prahova se va face pe bază de protocol, încheiat între părţi, în termen de 30 zile de la 

data adoptării prezentei hotărâri. 

 Art.3 - Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

  

PREŞEDINTE, 

      MIRCEA COSMA 

                                    

                                                                                                      

CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                          SECRETAR,                                                                                                                                                                        

 MIHAIL PAVEL                                                                                                      

Ploieşti, 16 dec 2015 

Nr.168 

 



ROMÂNIA                                                                                          Anexa  
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                        
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupuri electrogene 

date din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență al Județului Prahova 

 

 
 
 
 
 

  
Cantitate 

(buc) 

Caracteristici principale 

Putere 
nominala în 

regim de 
funcţionare 

stand-by 

Tensiune Consum 
motorina 
100% - 
maxim 

1 Grup electrogen 2 80 KVA 400 V 20 l/h 

2 Grup electrogen 1 220KVA 400 V 50 l/h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPRESEDINTE 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pprriivviinndd  ddaarreeaa  îînn    aaddmmiinniissttrraarree  aa  ttrreeii  ggrruuppuurrii  eelleeccttrrooggeennee  ccăăttrree  Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență al Județului Prahova 

 

 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru 

județul Prahova a fost alocata suma totală de 900.000 lei, din care 300.000 lei pentru  3 

grupuri electrogene. 

 În urma procedurii de achiziție publică, au fost achiziționate trei grupuri electrogene, 

după cum urmează: 

- un grup electrogen de 220 KVA; 

- două grupuri electrogene de 80 KVA. 

  Grupurile electrogene sunt destinate asigurării energiei electrice în localitățile izolate, 

ca urmare a unor situații de urgență, acţionarea unor echipamente în situatii de urgență și 

asigurarea alimentării cu energie electrică a unor locații din cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență. 

 Drept urmare, propunem darea celor trei grupuri electrogene în administratea 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Prahova. 

Faţă de cele arătate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

avizăm favorabil.  

 
 
              VICEPREȘEDINTE, 

                                    BOGDAN ANDREI TOADER 

                                                    
                                     

 
 
 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 
Nr. 23.769/10.12.2015 
 

RAPORT 

pprriivviinndd  ddaarreeaa  îînn    aaddmmiinniissttrraarree  aa  ttrreeii  ggrruuppuurrii  eelleeccttrrooggeennee  ccăăttrree  Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență al Județului Prahova 

 În perioada 27-29 iulie teritoriul județului Prahova a fost traversat de o succesiune de 

fronturi atmosferice care au determinat caderi insemnate de precipitatii sub forma de ploaie. 

Fenomenele hidrometeorologice au condus la cresteri de debite pe cursurile de apa, cu 

depasiri ale cotei de inundatie pe cursul de apa Cricovul Dulce, depasiri ale cotei de atentie 

pe cursul de apa Prahova si afluenti, scurgeri de pe versanti, torenti, formatiunile torentiale. 

            De asemenea, ca urmare a precipitatiilor abundente in mai multe zone din judetul 

Prahova au fost inregistrate alunecari de teren ce au pus in pericol constructiile din zona.  

 Drept urmare, Consiliul Județean Prahova și Instituția Prefectului Județului Prahova 

au solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice alocarea unei sume 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetarăla la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru 

Consiliul Județean Prahova a fost alocata suma totală de 900.000 lei, din care 300.000 lei 

pentru  3 grupuri electrogene. 

 Grupurile electrogene sunt destinate asigurării energiei electrice în localitățile izolate, 

ca urmare a unor situații de urgență, acţionarea unor echipamente în situatii de urgență și 

asigurarea alimentării cu energie electrică a unor locații din cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență. 

 În urma procedurii de achiziție publică, au fost achiziționate trei grupuri electrogene, 

după cum urmează: 

- un grup electrogen de 220 KVA; 

- două grupuri electrogene de 80 KVA. 

  Drept urmare, propunem darea celor trei grupuri electrogene în administratea 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului  Prahova. 

Faţă de cele arătate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

avizăm favorabil.  

            DIRECTOR EXECUTIV, 

                                   CORNELIU ADRIAN IONIȚĂ                                


