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HOTĂRÂRE 
privind punerea la dispoziție a unui teren aferent  proiectului     

„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței 
energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I 

 
 
 
 

 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 27214/VIIA/29.12.2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul comun nr. 
27215/VIIA/29.12.2020 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă și Direcției Patrimoniu 
privind punerea la dispoziție a unui teren aferent proiectului „Reabilitare rețele termice 
aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în alimentarea cu căldura 
urbană” – Etapa I; 

- Prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare 
în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele 
centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate;  

- Prevederile Ghidului solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii de 
termoficare -proiecte noi, cod apel POIM/785/7/1/ Creșterea eficienței energetice în 
sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în 
alte orașe – proiecte noi; 

- Ordinul nr. 1020/02.09.2020 al Ministerului Fondurilor Europene pentru aprobarea 
Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea  nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al muncipiului Ploiești nr. 508 din 28.12.2020 privind 
punerea la dispoziția proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, 
pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I a 
terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 168 din 09.12.2020 privind pregătirea 
proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței 
energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I;  

- Strategia locală de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în 
sistem producție – transport – distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul 
Ploiești;  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(5) lit.a), alin.(7) lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1 Se aprobă punerea la dispoziția proiectului a unui teren proprietate a județului 
Prahova în suprafață de 16593 mp identificat cu numar cadastral 147132, pentru realizarea 
biectivului de investiții „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru 
creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I. 



 Art.2. Terenul menționat la art. 1 al prezentei hotărâri, disponibil exclusiv pentru 
realizarea obiectivului de investiții propus in proiect,  face parte din terenul aferent 
proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței 
energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I, conform planului de situație anexat, 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuternicește domnul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian 
Dumitrescu.   
 Art.4. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
                                       

        
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                  Hermina Adi Bîgiu 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 30 decembrie 2020 
Nr. 203  
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de Hotărâre  privind punerea la dispoziție a unui teren aferent  proiectului     
„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în 

alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I 
 
 

 UAT Judeţul Prahova are în vedere depunerea proiectului „Reabilitare rețele termice 
aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în alimentarea cu căldura 
urbană” – Etapa I prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7. 
Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, 
Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi 
distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.  

Finanțarea în cadrul OS 7.1 se acordă pentru partea de rețele termice din cadrul sistemelor 
de termoficare și răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic. 

Prin proiect se urmărește realizarea lucrărilor de reabilitare a tronsoanelor prioritare de 
rețele termice, în sensul înlocuirii conductelor existente uzate, cu un sistem legat preizolat, precum 
și a celorlalte lucrări colaterale (înlocuire vane, reabilitare cămine, suporți etc.). Reabilitarea 
rețelelor termice prevăzută în Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a 
SACET Ploiești este justificată în principal din faptul ca pierderile de căldură sunt cu mult mai 
mari decât valoarea normală (teoretică). 
 Prin HG 647 /20.06.2002 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de 
Termoficare Ploiești din domeniul privat al statului și din patrimoniul Soicetății Comerciale de 
Producere a Energiei Electrice și Termice al Termoelectrica S.A în domeniul public al Județului 
Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova, în proprietatea Județului Prahova i-a fost 
încredințată rețeaua de termoficare primară și teren aferent acesteia. 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 102/ 31.07.2020 privind 
completarea domeniului public cu terenul aferent rețelei primare de termoficare s-a dus la 
îndeplinirea procedurilor legale pentru intabularea proprietății. 

Terenul în suprafață de 16593 mp, identificat prin  numărul  cadastral 147132, situat în 
localitatea Ploiești poate fi disponibilizat  pentru realizarea proiectului propus. 

 Durata de execuție, conform graficului întocmit de proiectant este de 24 de luni. 
 Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian DUMITRESCU 
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RAPORT 

 
la proiectul de Hotărâre  privind punerea la dispoziție a unui teren aferent  proiectului     

„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice 
în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I 

 
 
 
 

 Unul dintre principalele rezultate aferente Programului Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020, Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de 
termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în 
sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, este 
reprezentat de promovarea investițiilor în domeniul energiei și eficienței energetice ce urmăresc 
reducerea pierderilor în sistemele de transport și distribuție a energiei termice prin creșterea 
eficienței energetice și reducerea emisiilor de carbon, acționând complementar la nivel teritorial.  
 Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorităţii de investiţii 
finanţate prin POIM 2014-2020 şi să respecte prevederile Ghidului solicitantului pentru axa mai 
sus menţionată. Apelul de proiecte este de tipul celor necompetitive, cu depunere continuă. 
 Prin HG 647 /20.06.2002 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de 
Termoficare Ploiești din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale de 
Producere a Energiei Electrice și Termice al Termoelectrica S.A în domeniul public al Județului 
Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova, în proprietatea Județului Prahova i-a 
fost încredințată rețeaua de termoficare primară și terenul  aferent acesteia. 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 102/ 31.07.2020 privind 
completarea domeniului public cu terenul aferent rețelei primare de termoficare s-a dus la 
îndeplinirea procedurilor legale pentru intabularea proprietății. 
 Terenul în suprafață de 16593 mp, proprietatea Județului Prahova, identificat prin  
numărul  cadastral 147132, situat în localitatea Ploiești va  fi disponibilizat  pentru realizarea 
proiectului propus. 

Ţinând cont de cele prezentate şi de posibilitatea accesării de fonduri europene prin 
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei 
energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul 
Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a 
energiei termice în oraşele selectate, se impune o intervenţie majoră asupra obiectivului de 
investiție (tronsoane de rețele).  

  
 
 
 
 
 
 
 



Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului și cursul euro la care s-a calculat 
valoarea proiectului în vederea depunerii proiectului „Reabilitare rețele termice aferente 
SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – 
Etapa I de către UAT Judeţul Prahova, este necesară adoptarea cu celeritate a  unei hotărâri în 
acest sens. 

 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat care respectă prevederile Ghidului 
solicitantului și Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
            Director Executiv                                                                  Director Executiv 
           Anna Maria VASILE                                                             Mihaela Iamandi                                             
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