
ROMÂNIA                                                            
JUDEŢUL PRAHOVA         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 174/15.12.2020 pentru 

aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico – economici, 
aferenți 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. 28142/15.12.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, şi Raportul nr. 28145/15.12.2021, al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 174/15.12.2020 de aprobare a documentaţiei tehnico - 
economice, a indicatorilor tehnico – economici, aferenți 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 Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 174/15.12.2020 privind  
aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico – 

economici, aferenți 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.f 1) 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;   

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit.b), lit. d) și lit. e), art. 173, alin. (3), 
lit. 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 modificarea Anexei nr.1 Documentația tehnico – economică, 

prevăzută la Art. 1 din Hotărârea nr. 174/15.12.2020 de aprobare a documentaţiei 



tehnico - economice, a indicatorilor tehnico – economici, aferenți 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 sensul înscrierii datelor corecte, conform anexei la prezenta 
hotărâre.  

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 174/15.12.2020 rămân neschimbate. 
Art.3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR GENERAL, 

     HERMINA ADI BÎGIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 16 decembrie 2021 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 28142/15.12.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr. 174/15.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a 

indicatorilor tehnico – economici, aferenți 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 data de 19.12.2020 UAT Judeţul Prahova a depus, în vederea obținerii 
finanțării nerambursabile, proiectul ”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. Proiectul se află în etapa de verificare 
a admisibilității și eligibilității.  

Pentru ca proiectul să treacă în etapa următoare, respectiv etapa premergătoare 
aprobării finanțării proiectului, trebuie îndeplinite cerințele impuse de Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare privind respectarea 
condițiilor cuprinse în Ghidul solicitantului și anexele acestuia. 

În sensul coroborării informațiilor cuprinse în documentația depusă spre 
aprobare la Autoritatea de Management și informațiile existente în platforma 
MySMIS, se supune aprobării Consiliului Județean modificarea Anexei nr.1 
Documentația tehnico – economică, prevăzută la Art. 1 din Hotărârea nr. 
174/15.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor 
tehnico – economici, aferenți 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 sensul înscrierii 
datelor corecte, respectiv: 

”Din totalul gospodăriilor individuale existente 13.350 (com. Vărbilău: 2920/ 
com. Dumbrăvești: 1487/ com. Vâlcănești: 1229/ com. Cocorăștii Mislii: 1245/ com. 
Cosminele: 433/ com. Aluniș: 1468/ com. Bertea: 1058/ com. Ștefești: 1036/ or. 
Slănic: 2592), cât și a celor preconizate a se edifica, pentru calculul debitului pentru 
dimensionarea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale s-a preconizat o rată de 
racordare de 60,58% a acestora”, în loc de 

”Din totalul gospodăriilor individuale existente 15.592 (com. Vărbilău: 3599/ 
com. Dumbrăvești: 1373/ com. Vâlcănești: 1717 / com. Cocorăștii Mislii: 1275/ com. 
Cosminele: 652/ com. Aluniș: 1840/ com. Bertea: 1146/ com. Ștefești: 1040/ or. 
Slănic: 2950.), cât și a celor preconizate a se edifica, pentru calculul debitului pentru 



dimensionarea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale s-a preconizat o rată de 
racordare de 51,57% a acestora”. 

Datele corectate au fost transmise prin Adresa nr. 291/15.12.2021, înregistrată 
la Consiliul Județean Prahova cu nr. 28137/15.12.2021. 

Întrucât apelul de proiecte lansat prin Ghidul solicitantului mai sus amintit este 
un apel de proiecte competitiv, în limita bugetului alocat Axei Prioritare 8 Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, este 
necesar ca răspunsul la solicitările de clarificări să fie dat în termenul alocat de 
finanțator.  

Conform documentației tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) indicatorii 
ce trebuie atinși prin realizarea proiectului precum și valoarea totală a proiectului de 
150.989.246,41 lei (valoare cu TVA), rămân neschimbate.  

Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 28145/15.12.2021 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr. 174/15.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a 

indicatorilor tehnico – economici, aferenți 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 data de 19.12.2020 UAT Judeţul Prahova a depus, în vederea obținerii 
finanțării nerambursabile, proiectul ”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. Proiectul se află în etapa de verificare 
a admisibilității și eligibilității.  

Pentru ca proiectul să treacă în etapa următoare, respectiv etapa premergătoare 
aprobării finanțării proiectului, trebuie îndeplinite cerințele impuse de Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare privind respectarea 
condițiilor cuprinse în Ghidul solicitantului și anexele acestuia. 

În sensul coroborării informațiilor cuprinse în documentația depusă spre 
aprobare la Autoritatea de Management și informațiile existente în platforma 
MySMIS, se supune aprobării Consiliului Județean modificarea Anexei nr.1 
Documentația tehnico – economică, prevăzută la Art. 1 din Hotărârea nr. 
174/15.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor 
tehnico – economici, aferenți 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 sensul înscrierii 
datelor corecte, respectiv: 

”Din totalul gospodăriilor individuale existente 13.350 (com. Vărbilău: 2920/ 
com. Dumbrăvești: 1487/ com. Vâlcănești: 1229/ com. Cocorăștii Mislii: 1245/ com. 
Cosminele: 433/ com. Aluniș: 1468/ com. Bertea: 1058/ com. Ștefești: 1036/ or. 
Slănic: 2592), cât și a celor preconizate a se edifica, pentru calculul debitului pentru 
dimensionarea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale s-a preconizat o rată de 
racordare de 60,58% a acestora”, în loc de 

”Din totalul gospodăriilor individuale existente 15.592 (com. Vărbilău: 3599/ 
com. Dumbrăvești: 1373/ com. Vâlcănești: 1717 / com. Cocorăștii Mislii: 1275/ com. 



Cosminele: 652/ com. Aluniș: 1840/ com. Bertea: 1146/ com. Ștefești: 1040/ or. 
Slănic: 2950.), cât și a celor preconizate a se edifica, pentru calculul debitului pentru 
dimensionarea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale s-a preconizat o rată de 
racordare de 51,57% a acestora”. 

Datele corectate au fost transmise prin Adresa nr. 291/15.12.2021, înregistrată 
la Consiliul Județean Prahova cu nr. 28137/15.12.2021. 

Întrucât apelul de proiecte lansat prin Ghidul solicitantului mai sus amintit este 
un apel de proiecte competitiv, în limita bugetului alocat Axei Prioritare 8 Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, este 
necesar ca răspunsul la solicitările de clarificări să fie dat în termenul alocat de 
finanțator.  

Conform documentației tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) indicatorii 
ce trebuie atinși prin realizarea proiectului precum și valoarea totală a proiectului de 
150.989.246,41 lei (valoare cu TVA), rămân neschimbate. 

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 174/15.12.2020 
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico – 
economici, aferenți 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, 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                     ANEXA 
                     La Hotărârea nr. ....... 

                 din data de.................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corelare informații aferente documentației tehnico - 
economice pentru proiectul 

 
”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în 
județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 

Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și 
Orașul Slănic” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notă: Paginile din Anexă modifică în mod corespunzător paginile din Anexa nr.1 la Hotărârea 
nr.174/15.12.2020 de aprobare a documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico – economici 
aferenți proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele 
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul 
Slănic” 
Nr. file - 10 
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