
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA          
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, 
Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și 

Orașul Slănic” 
 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 25619/14.12.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, şi Raportul nr. 25620/14.12.2020, al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind privind aprobarea documentaţiei 
tehnico - economice, a indicatorilor tehnico – economici, precum și a cheltuielilor 
aferente proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”; 

- Prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi 
gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a 
Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine și ale 
Ghidului Solicitantului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1, alin. (2), lit.f¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 35, alin. (1) și ale art.44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 
privind Finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 alin.(1), art. 5 alin. (1), lit. c (ii), art.7 alin. (2), lit.b), art. 10 
alin. (4), Hotărârii de Guvern nr. 907/29.11.2016, privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 170 din 09.12.2020 privind 
pregătirea proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în 
județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit.b), lit. d) și lit. e), art. 173, alin. 
(3), lit. a) și f), art. 173, alin. (5), lit. m) și alin.(7) lit.c), art. 89 alin. (8), precum și 
ale art 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 
Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” în 
cuantum de 150.989.246,41 lei, inclusiv TVA. 



 Art.2 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii 
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului (non funding-gap), cofinanțarea din 
bugetul local în sumă de 2,303,484.75 lei fără TVA., sumă pentru care se vor 
demara procedurile de includere în buget, conform Anexa care face parte din 
hotărâre. 
  Art.3  Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul 
local în sumă de 29,111,746.46 lei din care TVA 23,919,246.41, cheltuieli 
neeligibile fără TVA 5,192,500.400  sumă pentru care se vor demara procedurile de 
includere în buget, conform Anexa care face parte din hotărâre, precum și susținerea 
tuturor cheltuielilor conexe ce pot apărea în urma realizării proiectului. 
 Art.4 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

               SECRETAR GENERAL, 
     HERMINA – ADI BÎGIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 15 decembrie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 25619/14.12.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție 

gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” 

 
 

 U.A.T. Județul Prahova are în vedere pregătirea proiectului ”Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, 
Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”, prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu 
alte state vecine. 

Operațiunile prevăzute în cadrul Obiectivului Specific 8.2 finanțează activități privind 
dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de 
flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, 
distribuție și consum final. 

Proiectul are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi 
prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice 
sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale, contribuind la 
Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

În vederea ridicării potențialului economic a zonei de nord a județului, este necesară 
înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale care va răspunde cerințelor de racordare a 
populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale. 

Caracterul de urgenţă al adoptării prezentului proiect de hotărâre este dat de faptul că 
Cererea de finanţare aferentă proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale 
în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, 
Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”, însoţită de anexele aferente, trebuie depusă până cel 
târziu la data de 17.12.2020, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Consiliul Judeţean Prahova, prin Hotărârea nr. 170 din 09.12.2020 a aprobat pregătirea 
proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele 
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și 
orașul Slănic”. 
 Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 25620/14.12.2020 

RAPORT 
 

privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze 
naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 

Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” 
 

 Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic 
Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.  

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul 
Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii 
durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă 
energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase 
cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.  

Tipurile de solicitanți eligibili sunt: 
• Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care au ca obiect de activitate serviciul de utilitate 

publică de alimentare cu gaze naturale a populației;  
• Autorități publice locale (APL) din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, individual, sau în 

parteneriat cu alte APL;  
• Proiectul trebuie să fie localizat în regiunile mai puțin dezvoltate: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, 

Sud- Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru; 
• Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind egalitatea de șanse, dezvoltarea 

durabilă, achizițiile publice (inclusiv dacă sunt incluse activități care au fost demarate anterior depunerii 
proiectului), informare și publicitate și ajutorul de stat; 
 În vederea ridicării potențialului economic a zonei de nord a județului precum și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, protecția mediului înconjurător prin reducerea poluării, 
protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesară înființarea unei rețele de distribuție a 
gazelor naturale care va răspunde cerințelor de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul 
inteligent de distribuție a gazelor naturale, Consiliul Judetean Prahova a identificat necesitatea implentării 
proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele 
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul 
Slănic”. 
 Astfel, pentru implementarea proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în 
județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”, este necesară adoptarea unei hotărâri privind aprobarea cheltuielilor 
aferente proiectului.  

Caracterul de urgenţă al adoptării prezentului proiect de hotărâre este dat de faptul că Cererea de 
finanţare aferentă proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- 
comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și 
Orașul Slănic”, însoţită de anexele aferente, trebuie depusă până cel târziu la data de 17.12.2020, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre supus aprobării respectă prevederile legale în vigoare şi propunem aprobarea 
cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, 
Bertea și Orașul Slănic”. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, 
Bertea și Orașul Slănic”. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ANNA MARIA VASILE 
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