
ROMÂNIA            
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN             

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți investiției ”Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada reabilitării coșului 

de fum nr.2 din cadrul CET Brazi” 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 28316/16.12.2021 al preşedintelui Consiliului
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, Raportul comun nr. 28317/16.12.2021 
al Direcţiei Tehnice și Direcției Servicii și Achiziții Publice, privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate aferent investiției „Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada 
reabilitării coșului de fum nr.2 din cadrul CET Brazi”; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii Legea nr. 325/2006 privind Serviciul Public de
alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii 121/2014, privind eficiența energetică, cu modificările şi
completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecția mediului cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările şi
completările ulterioare; 

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

- Prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Adresa nr. 25784/19.11.2021, prin care ISPE Proiectare și Consultanță S.A.
Bucureşti a predat Consiliului Județean Prahova, Studiul de Fezabilitate 
„Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada reabilitării coșului de fum nr.2 din cadrul 
CET Brazi”, precum și devizul general al investiției;  

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul Consiliului
Județean Prahova, nr. 26864/03.12.2021, privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru investiția „Funcționarea cazanului nr. 5 pe perioada reabilitării coșului de 
fum nr. 2 din cadrul CET Brazi”; 



În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. d), alin.(3) lit. f),art. 182 și 
art. 196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiția „Funcționarea 
cazanului nr.5 pe perioada reabilitării coșului de fum nr. 2 din cadrul CET Brazi”, 
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din cadrul Documentaţiei 
tehnico - economice pentru investiția „Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada 
reabilitării coșului de fum nr.2 din cadrul CET Brazi”, conform Anexei nr.2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu   

CONTRASEMNEAZĂ:               
  SECRETAR GENERAL,   

    Hermina Adi Bîgiu              

Ploieşti, 23 decembrie 2021 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                      ANEXA nr.2 
            La Hotărârea nr. ....... 

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

 
Indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei 

 „Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada reabilitării coșului de fum nr.2 
din cadrul CET Brazi” 

 
BENEFICIAR: UAT Judeţul Prahova 
AMPLASAMENT: Platforma CET Brazi este situata la o altitudine de 149 m, in 
apropierea orasului Ploiesti. 

Vecinatatile CET Brazi sunt: 
- la Nord: Teren agricol al comunei Bărcăneşti;  
- la Sud: S.C. Petrobrazi S.A.; 
- la Est: S.C. Petrobrazi S.A, Teren agricol al comunei Bărcăneşti;  
- la Vest: SC Petrobrazi, S.C. Brazi Industrial Parc S.A.; 

 
Indicatorii financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare sunt stabiliţi 

în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii.  
  
 
Indicatori tehnici 

CET Brazi este ampasată în afara Municipiului Ploiești, în vecinătatea Rafinăriei 
Petrobrazi. 

Terenul pe care urmează a fi realizată investiția este proprietatea S.C. Brazi 
Industrial Parc S.A., concesionat de Veolia Energie Prahova în baza ”Contractului de 
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare 
cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție 
pentru Municipiul Ploiești”, încheiat în aprilie 2004. 
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice sunt: 
- consolidarea poziției CET Brazi pe piața locală de energie electrică și termică 
printr-o funcționare eficientă și la un preț competitiv; 
- asigurarea alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor 
casnici și non-casnici din Municipiul Ploiești racordați la SACET; 
- asigurarea unor servicii de calitate, eficiente, prietenoase cu mediul, în 
conformitate cu cerințele europene; 
-         limitarea emisiilor poluante. 

Prin realizarea investiției se urmărește amplasarea unui coș de fum provizoriu, în 
spațiul dintre canalele de gaze de ardere aferente cazanului de abur nr.5, respectiv 
cazanului nr. 6 și coșul de fum nr. 2 existent din beton. 

Coșul de fum va fi metalic și autoportant  
Caracteristicile tehnico-constructive ale coșului provizoriu de fum sunt: 
- înălțime fizică H=35m; 



- diametrul interior la bază Ø 4000mm; 
- diametrul interior la vârf Ø 4000mm; 
- diametrul exterior al plăcii de bază Ø 4900mm; 
- diametrul interior al plăcii de bază Ø 3900mm; 

Accesoriile unui coș de fum sunt: scara verticală de acces; platformă metalică; gură 
de observare; sistem de colectare a condensului și racord de evacuare al acestuia. 

Coșul provizoriu de fum se racordează la canalele existente prin intermediul unor 
canale metalice provizorii de gaze de ardere.  

Canalele metalice provizorii de gaze sunt confecții metalice realizate din tablă, 
rigidizată cu profile laminate. 

Canalele provizorii vor fi susținute prin intermediul unor structuri metalice. 
Atât coșul provizoriu de fum (pe toată înălțimea), cât și canalele provizorii metalice 

de gaze de ardere se vor izola termic la exterior și la interior se vor proteja anticoroziv. 
Structurile metalice de susținere, scara de acces și platforma metalică se vor proteja 

prin grunduire și vopsire. 
 

Indicatori economici 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără 
TVA, din care construcţii montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

 

Specificație Valoare fără TVA lei TVA lei Valoare inclusiv 
TVA lei 

Valoarea totală (INV), din 
care: 

4.070.020,00 772.177,67 4.842.197,67 

Construcţii-montaj (C+M) 3.176.480,00 603.531,20 3.780.011,20 
 
DURATA EXECUŢIEI: 16 luni din care 6 luni lucrări de execuţie.  
 
FINANŢAREA INVESTIŢIEI: Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Prahova. 
 
Elaboratorul Studiului de Fezabilitate: ISPE Proiectare și Consultanță S.A. Bucureşti. 
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Nr. 28316/16.12.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți investiției ”Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada reabilitării coșului de 

fum nr.2 din cadrul CET Brazi” 
 
 
 

Centrala electrică de termoficare (CET) Brazi este principala sursă de producere de 
energie termică și electrică din cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică a Municipiului Ploiești (SACET). 

CET Brazi a fost pus în funcțiune după 1978, iar în perioada 2006 2012 au fost 
realizate investiții de modernizare a centralei. 

În cadrul CET Brazi, cazanele de abur C5, C6 și C7 parte a IMA1 (Instalație de 
mare ardere) sunt prevăzute cu un coș de fum comun – Coșul de Fum nr. 2. Acest coș a 
fost proiectat în perioada 1971–1972 și pus în funcțiune în anul 1973. Acesta este 
conceput în sistem coș în coș, tubul exterior (trunchiul portant) fiind din beton armat 
monolit, iar tubul interior având o structură alcătuită din stâlpi și grinzi inelare din beton 
armat. 

Construcția poartă amprenta zecilor de ani de exploatare, fiind totodată supusă unor 
cutremure majore înregistrate în anii 1977, 1986 și 1990. Urmare a expertizelor tehnice 
întocmite în perioada anterioară s-a constatat nivelul de degradare, gradul de asigurare 
structurală seismică și a rezultat necesitatea lucrărilor de reabilitare. 

În data de 21.07.2021  a fost semnat contractul de servicii nr.16521/8833, având ca 
obiect "Studiu - Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada reabilitării coșului de fum nr.2 
din cadrul CET Brazi” între Consiliul Judeţean Prahova şi  ISPE Proiectare și Consultanță 
S.A. Bucureşti. 

Având în vedere că: 
- participarea C5/C6 + TA5/TA6 la funcționarea CET Brazi reprezintă cca. 60% 

din producția de energie electrică și termică anuală; 
- stadiul de degradare în care se află coșul de fum nr. 2 și constatările expertizelor 

care recomandă începerea lucrărilor de reabilitare cât mai urgent; 
- procesul de reabilitare a coșului este unul costisitor și de durată fiind strâns legat 

de necesarul energetic al Municipiului Ploiești, principalul client pentru 
furnizarea energiei termice; 

a rezultat oportunitatea executării unui coș de fum provizoriu care să funcționeze 
pe perioada realizării lucrărilor de reabilitare la coșul de fum nr. 2, în scopul asigurării 
continuității producerii de energie termică și electrică la CET Brazi. 



 
 
 
Prin adresa nr. 184/18.11.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 

25784/19.11.2021, ISPE Proiectare și Consultanță S.A. Bucureşti a predat Consiliului 
Județean Prahova Studiul de Fezabilitate „Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada 
reabilitării coșului de fum nr.2 din cadrul CET Brazi”, precum și devizul general al 
investiției. 

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice sunt: 
- consolidarea poziției CET Brazi pe piața locală de energie electrică și termică 

printr-o funcționare eficientă și la un preț competitiv; 
- asigurarea alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor 

casnici și non-casnici din Municipiul Ploiești racordați la SACET; 
- asigurarea unor servicii de calitate, eficiente, prietenoase cu mediul, în 

conformitate cu cerințele europene; 
- limitarea emisiilor poluante. 

Prin realizarea investiției se urmărește amplasarea unui coș de fum provizoriu, în 
spațiul dintre canalele de gaze de ardere aferente cazanului de abur nr.5, respectiv 
cazanului nr. 6 și coșul de fum nr. 2 existent din beton. 

Coșul de fum va fi metalic și autoportant.  
Caracteristicile tehnico-constructive ale coșului provizoriu de fum sunt: 
înălțime fizică H=35m; 
diametrul interior la bază Ø 4000mm; 
diametrul interior la vârf Ø 4000mm; 
diametrul exterior al plăcii de bază Ø 4900mm; 
diametrul interior al plăcii de bază Ø 3900mm; 
Accesoriile unui coș de fum sunt: scară verticală de acces; platformă metalică; gură 

de observare; sistem de colectare a condensului și racord de evacuare al acestuia. 
Coșul provizoriu de fum se racordează la canalele existente prin intermediul unor 

canale metalice provizorii de gaze de ardere.  
Canalele metalice provizorii de gaze sunt confecții metalice realizate din tablă, 

rigidizată cu profile laminate. 
Canalele provizorii vor fi susținute prin intermediul unor structuri metalice. 
Atât coșul provizoriu de fum (pe toată înălțimea), cât și canalele provizorii metalice 

de gaze de ardere se vor izola termic la exterior și la interior se vor proteja anticoroziv. 
Structurile metalice de susținere, scara de acces și platforma metalică se vor proteja 

prin grunduire și vopsire. 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi 
completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 



 
 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Tehnică  
Direcția Servicii și Achiziții Publice     
Nr. 28317/16.12.2021 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți investiției ”Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada reabilitării coșului de 

fum nr.2 din cadrul CET Brazi” 
 

Centrala electrică de termoficare (CET) Brazi este principala sursă de producere de 
energie termică și electrică din cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică a Municipiului Ploiești (SACET). 

CET Brazi a fost pus în funcțiune după 1978, iar în perioada 2006–2012 au fost 
realizate investiții de modernizare a centralei. 

În cadrul CET Brazi, cazanele de abur C5, C6 și C7 parte a IMA1 (Instalație de 
mare ardere) sunt prevăzute cu un coș de fum comun – Coșul de Fum nr. 2. Acest coș a 
fost proiectat în perioada 1971–1972 și pus în funcțiune în anul 1973. Acesta este 
conceput în sistem coș în coș, tubul exterior (trunchiul portant) fiind din beton armat 
monolit, iar tubul interior având o structură alcătuită din stâlpi și grinzi inelare din beton 
armat. 

În data de 21.07.2021  a fost semnat contractul de servicii nr.16521/8833 având ca 
obiect "Studiu - Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada reabilitării coșului de fum nr.2 
din cadrul CET Brazi” între Consiliul Judeţean Prahova şi  ISPE Proiectare și Consultanță 
S.A. Bucureşti. 

Prin adresa nr. 184/18.11.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 
25784/19.11.2021, ISPE Proiectare și Consultanță S.A. Bucureşti a predat Consiliului 
Județean Prahova Studiul de Fezabilitate „Funcționarea cazanului nr.5 pe perioada 
reabilitării coșului de fum nr.2 din cadrul CET Brazi”, precum și devizul general al 
investiției.  

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv,  
fără TVA, din care construcţii montaj (C+M), în conformitate cu devizul general se 
prezintă astfel: 
 
Specificație Valoare fără TVA lei TVA lei Valoare inclusiv 

TVA lei 
Valoarea totală (INV), din care: 4.070.020,00 772.177,67 4.842.197,67 
Construcţii-montaj (C+M) 3.176.480,00 603.531,20 3.780.011,20 

 
Prin realizarea investiției se urmărește amplasarea unui coș de fum provizoriu, în 

spațiul dintre canalele de gaze de ardere aferente cazanului de abur nr.5, respectiv 
cazanului nr. 6 și coșul de fum nr. 2 existent din beton. 

 



 
 
Coșul de fum va fi metalic și autoportant. 
Caracteristicile tehnico-constructive ale coșului provizoriu de fum sunt: 
înălțime fizică H=35m; 
diametrul interior la bază Ø 4000mm; 
diametrul interior la vârf Ø 4000mm; 
diametrul exterior al plăcii de bază Ø 4900mm; 
diametrul interior al plăcii de bază Ø 3900mm; 
Accesoriile unui coș de fum sunt: scară verticală de acces; platformă metalică; gură 

de observare; sistem de colectare a condensului și racord de evacuare al acestuia. 
Coșul provizoriu de fum se racordează la canalele existente prin intermediul unor 

canale metalice provizorii de gaze de ardere.  
Canalele metalice provizorii de gaze sunt confecții metalice realizate din tablă, 

rigidizată cu profile laminate. 
Canalele provizorii vor fi susținute prin intermediul unor structuri metalice. 
Atât coșul provizoriu de fum (pe toată înălțimea), cât și canalele provizorii metalice 

de gaze de ardere se vor izola termic la exterior și la interior se vor proteja anticoroziv. 
Structurile metalice de susținere, scara de acces și platforma metalică se vor proteja 

prin grunduire și vopsire. 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    DIRECTOR EXECUTIV,                         DIRECTOR EXECUTIV, 
                     DANIEL MINCULESCU                        MIHAELA IAMANDI 
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ANEXAA 

pag. 8/19

. Garantia de buna .executie .se constituie de catre prestator 1n scopul asigurarii achizitorului de 
.·.·,·.,: ;,;:, :_ ;,dnd.eplinirea cantitativa, calitativa �i tn perioada convenita a contractului. 

, 1 : = · .�,-- ·· -�-� G&rantia -astfel-:co·nstituita- este -dest-inata· acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor 1n 
r executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului, 

• - -." • •· •· • ,. c;• -precum -�i- in,,c,_azul- ·prej-udici-iloL prod use 1n executarea lucrarilor prevazute 1n contract, din vina
,_.,_. �.£:f- •;; :� executi\fltµlui-,- ioi.:Lin ,alie,-situat,ii;pr��t� d� lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului es�e 
. . . · � ·: · :: .mai mare decat cu�tumul--garantiei .de bi.ma executie, execut-antul este obligat sa.-1:--despagubeasca. pe 

achizitor integral �i intocmai. 

11. Plati

L:J:-;:.,_ .::�:,,: E,,·•-1;-,Achizitorulare:obligatia de-a·.efectuaapla_ta catre prestator in termen de 30 zile, de la primirea �i 
·.··-·-r --.-.·.·aprobarea do_cum�ntatiei- in eomisi�_CIA..�_i, aprobarea documentatiei prin Hotarare a Consiliului 

Judetean Prahova . 

. .... .. ... ,· .. · _,.,_._pecoi::itar�J.Ui�-Y�•fo.Q�·-p_eJ2az.aJ:a_qtutii. emise de prestator �i acceptata la plata de achizitor, �i se va 
! .::';,: :::.:� .. , .. ;.;:. �ntiona -pe_ f1eoare-f�ctur� pqmarµJ:�Ld.a.ta. c..o.ntractului. Factura se com uni ca achizitorului prin posta cu 
_, : .. .:-_·_ ._;_;_;; w.::-�onfinnate dep.rimire sau prin delegat direct la sediul mentionat din contract. 

•':' ·_·_ ." _. - ·-·: . :-PJ�starea_s�ryic,ijl_o1.;x'.a:fi OQV.edita-prinincheierea unui pr'O�es verbal de receptie a serviciilor, acceptat 
. . ______ : .. _ . .-_de caf�-i:;omisia.de:receptie a achizitorului, �i sau avize CTA, iQ.olo unde este cazul. 

12.1:ertificari 

ISO 9001- Standardul ISO 9001 specifica.-cerintele generale pentru dezvoltarea, implementarea �i 
.•• .!..: -�'-- "�-'-irp!>.unatatireasistemelor, de .manag�ment al calitatii, in scop11l-de a satisface cerintele clientilor. 
:�-_. <:::_:.:,.::: ·: _. =-� IS.O :45.001.-:.Sistem de management pentru sanatate �i securitate in munca. 

13. Experienta similarli 
.... , .... ,.. . •. -- -•.· .Prestatorul- trebuie-sa.fi prestat servicii similare, prestate la nivelul unuia sau mai multor 

,._ ........ �ontracte. In .acest sens se :vor._pr�i�nt.���-rtt6cari de buna prestare/documente (certificate constatatoare
... _. )r�aomandar:i/cpF0cese;�e1-qaJe §�r�ceptie etc.) prin care sa precizeze natura, valoarea si modul de 

p"r�stare a seryicWor._-Priu se.rv:i�ii .simiJare se intelege servicii de aceea�i natura �i complexitate cu 
serviciile ce urtn:eaza a fi prestate. 

Nume si prenume Functia publica Semnatura Data 
I 

Yntocmit Florin Atanasiu Inspector 
 
i.-----__ 08.06.2021 
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CONSILillL JUDE'fEAN 
PRAHOVA 

1'REGIS��
Nr·-----=�-1.=4-��--
,Da��ta:.::::

:=:'.
2�8�. �SF�e�ioz�-!::::i1 ====:==J 

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 
Tn atentia Presedinte lulian Dumitrescu 
Ploie?ti, 'pjata Victoriei nr.17 
tel: 0244 514545, fax: 0244 406604 

ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA 

SA 

in atentia d•nei Dr.ing.Cfaudia TOMESCU 
Bucurestl, 8-dul Laoul Tei nr.1-3 CP.30-33, 
Tel: 037 282 1076, fax: 021 210 2334 

Nr. 'inregistrare: oZ!O /34$;/ 2'7 SEP.2021
................. 'f. ................. . 

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. 
Sediul social: Str. Gheorghe Doja nr.154A, 
Ploie�ti, Prahova, cod po�tal 100176 
Punct de lucru Braz!: str. Trandafirilor, nr. 89, 
com. Brazi. sat Brazii de Sus, cod po�tal 
107084 
Telverde non-stop; (+40) 800 80 02 55 
Telefon taxabil non-stop: (+40) 244 40 88 88
p1o1esti@veolirl .com ' 

l,l/1 . f 

/le �-t(� ----�fl C< Stimata Doamna/Stimat Domn, �tu1€f-'!l'l.[U'> 
Ca urmare a documentului inregistrat Tn cadrul Veolia Energie Prahova SRL cu 

/ /fa� 
nr:21013491/16.09.2021, ce face referire la realizarea studiului - "Functionarea / � .,
cazanului nr.5 pe perioada reabilitarii co�ului de furn nr.2", din cadrul CET Brazi, 
rnregistrat in cadrul Consiliului Judetean Prahova cu nr. 20406/15.09.2021, in urma 
adresefor inaintate de catre ISPE Proiectare si Consultanta SA Bucuresti, cu numerele 
de rnregistrare 160171/173035/14.09.2021, va transmitem datele tehnice necesare 
realizarii studiului.

Totodata va informam ca la CET Brazi exista 3 cazane energetice (nr.5,nr.6,nr.7) toate 
racordate fa cosul de furn nr.2.

In schema de functionare,.din sezonul de incalzire, se foloseste cazanul nr.5, cazanul

nr.6 fiind rezerva iar cazanul nr.7 este scos din functiune. 
In cazul in care considerati ca este nevoie de clarificari, informatii suplimentare, 

va asiguram de suportul nostru. 

Cu consideratie, 

Veolia Energie Prahova 
CUI R016372612, J29/888/2004 

Tel: (+40) 24 459 45 79 
Fax:(+40) 24 459 45 80 

Document privat, proprletatea Veolia Energia Prahova © - a nu se difuza neaulorizat in axiom 
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In cazul in care considerati ca este nevoie de clarificari, informatii suplimentare, va 

asiguram de suportul nostru. 

Cu consideratie, 

lonut Toma 

,_ Director General Adjunct 

-=======--� I 

Vizat, 
Marius Mois 

Manager Te 

Elaborat. 
Adriana Marculescu 

lnginer studii proiecte 

.i 

r 
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REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ŞI

TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR

CONŢINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE STIPULATE

ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ

NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.

Scara:®

Cod ST:8833/2021-1-S0114943-P1

PLAN SITUATIE 

1: 500

Nicolae Gavrilescu

Alexandra Maigut

Stefan Mateescu
Aprobat
Verificat
 Proiectat 

C-da./Contr./Poz.:27246/8833/P1
Data: 10.2021

ISPE PROIECTARE

SI CONSULTANTA S.A.

Cod de înregistrare fiscalã: 40284726

office@ispe.ro, www.ispe.ro

Obiectiv:  CET BRAZI

Beneficiar/client: S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

Fază: CU

Denumire contract: Functionarea cazanului de abur nr.5 pe perioada reabilitarii cosului

de fum nr.2 din cadrul CET Brazi

 Denumire lucrare: Functionarea cazanului de abur nr.5 pe perioada reabilitarii cosului

de fum nr.2 din cadrul CET Brazi
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REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI

DOCUMENT, PRECUM ŞI TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR

CONŢINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE STIPULATE

ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ

NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL ISPE PROIECTARE SI CONULTANTA S.A.

cos de fum nr.2

Scara:®

Cod ST:8833/2021-1-S0114943-P1

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
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C-da./Contr./Poz.:27246/8833/P1
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ISPE PROIECTARE

SI CONSULTANTA S.A.

Cod de înregistrare fiscalã: 40284726

office@ispe.ro, www.ispe.ro

Obiectiv:  CET BRAZI

Beneficiar/client: S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL
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Denumire contract: Functionarea cazanului de abur nr.5 pe perioada reabilitarii cosului

de fum nr.2 din cadrul CET Brazi

 Denumire lucrare: Functionarea cazanului de abur nr.5 pe perioada reabilitarii cosului
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