ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021
Având în vedere:
− Referatul de aprobare nr. 7105/23.03.2022, al Președintelui Consiliului Județean
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul Direcției Proiecte cu Finanțare
Externă nr. 7106/23.03.2022 la proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării în
cadrul programului ELENA – European Local Energy Assistance și încheierea unui
acord de parteneriat pentru realizarea Portofoliului de proiecte depuse în cadrul
Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment
Programme”;
− art. 35 alin. (1) și alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
− Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările
ulterioare;
− Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021 privind asocierea județului
Prahova cu unele Unități Administrativ Teritoriale în vederea realizării proiectelor
depuse în cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public
Buildings Investment Programme”;
− Adresa Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 10740/06.05.2021;
− Adresa Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 11221/12.05.2021;
− Adresa UAT comuna Bucov 8004/23.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean
Prahova cu nr. 7121/23.03.2022;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. c), precum și
art. 89. alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021, în
sensul că, după art. 14^1, se introduce art. 14^2 care va avea următorul conținut: ”Se
aprobă asocierea județului Prahova cu Comuna Bucov în vederea realizării proiectelor
din cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings
Investment Programme”, depus pentru a obține finanțare la Banca Europeană de
Investiții în cadrul programului ELENA – European Local Energy Assistance,
conform anexei 14^2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art. 2. Se modifică art. 15 al Hotărârii Consiliului Județean nr. 119/2021, care va
avea următorul conținut: ”Acordul de parteneriat cadru ce va fi încheiat de județul
Prahova cu Unitățile Administrativ Teritoriale municipiul Ploiești, municipiul
Câmpina, orașele Băicoi, Breaza, Bușteni, Urlați, comunele Aluniș, Bertea, Bucov,
Drajna, Gura Vadului, Predeal Sărari, Valea Călugărească, conform Anexei 15, ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean nr. 47/2022.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021
rămân neschimbate.
Art. 5. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Ploiești, 24 martie 2022
Nr. 65

JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 7105/23.03.2022
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotarâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021
Având în vederea necesitatea renovării clădirilor publice în vederea creșterii
eficienței energetice a acestora, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
derulează programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment
Programme”, depus pentru a obține finanțare la Banca Europeană de Investiții, în cadrul
programului ELENA – European Local Energy Assistance.
ELENA este un program european care vizează, prin asistenţă tehnică, să sprijine
administraţiile regionale sau locale la accelerarea programelor de investiţii în domeniul
eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile.
Scopul proiectului îl consituie sprijinirea investițiilor locale și regionale în
domeniul energiilor regenerabile și eficienței energetice, cu precădere pentru constructii
și transporturi.
Programul este implementat de Banca Europeană de Investiții în cadrul unui
acord cu Comisia Europeană și este finanțat din Horizon 2020 Framework Programme
pentru Cercetare și Inovare.
Valoarea finanțării acordate este de până la 90% din costurile eligibile, iar
beneficiarii eligibili sunt: autorități publice locale, autorități regionale, organisme
publice.
Prin adresa nr. nr. 853/14.01.2022 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr.
1989/25.01.2022, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia ne aduce la
cunoștință că în luna decembrie 2021 a fost semnat Contractul cu nr. ELENA-2019-154,
între Banca Europeană de Investiții (BEI) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia (ADR), având ca obiectiv implementarea proiectului intitulat ”SouthMuntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”.
Deoarece clădirea prevăzută la poziția 26 din Anexa - Portofoliul de proiecte la
Hotarârea Consiliului Județean nr. 120/ 2021, este construită în anul 2007, nerespectând
cerintele finanțatorului cu privire la vechime construcțiilor, se impune înlocuirea acesteia
cu o clădire aflată pe lista aprobată inițial de Banca Europeană de Investiții.
Luând în considerare adresa comunei Bucov nr. 8004/23.03.2022, înregistrată la
Consiliul Județean Prahova cu nr. 7121/23.03.2002 prin care ne comunică faptul că își
mențin solicitarea de intrare în programul ELENA, se modifică Anexa în mod
corespunzător.
În raport de cele prezentate, se impune modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021, care va avea următorul conținut: ”Acordul de

parteneriat cadru ce va fi încheiat de județul Prahova cu Unitățile Administrativ
Teritoriale municipiul Ploiești, municipiul Câmpina, orașele Băicoi, Breaza, Bușteni,
Urlați, comunele Aluniș, Bertea, Bucov, Drajna, Gura Vadului, Predeal Sărari, Valea
Călugărească conform Anexa 15, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
Președinte,
Iulian Dumitrescu

ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
Nr. 7106/23.03.2022
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021
Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean
Prahova nr. 7105/23.03.2022 precum și Proiectul de hotărâre prin care se propune
adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 119/2021, de către Consiliul Județean Prahova;
ELENA este un program european care vizează, prin asistenţă tehnică, să sprijine
administraţiile regionale sau locale la accelerarea programelor de investiţii în domeniul
eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile.
Scopul proiectului îl consituie sprijinirea investițiilor locale și regionale în
domeniul energiilor regenerabile și eficienței energetice, cu precădere pentru constructii
și transporturi.
În conformitate cu prevederile modelului Acordului de finanțare cu BEI sumele
aferente Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings
Investment Programme” sunt plătite ADR Sud Muntenia în baza scrisorii în etape, după
cum urmează:
- Prefinanțare de 40% la semnarea acordului de finanțare (între ADR Sud
Muntenia și BEI);
Prefinanțare de 30% în etapa intermediară (sub rezerva aprobării de
către BEI a costurilor suportate, eligibile și a aprobării raportului intermediar);
30% la sfârșitul sprijinului ELENA (sub rezerva aprobării BEI a
costurilor eligibile totale, a factorului de multiplicare atins și a raportului final de
implementare).
Programului ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment
Programme” se referă la achiziționarea serviciilor de întocmire a auditului energetic,
expertizei tehnice și documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI).
Prin adresa nr. 853/14.01.2022 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr.
1989/25.01.2022, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia ne aduce la
cunoștință că în luna decembrie 2021 a fost semnat Contractul cu nr. ELENA-2019-154,
între Banca Europeană de Investiții (BEI) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia (ADR), având ca obiectiv implementarea proiectului intitulat ”SouthMuntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”.
Deoarece clădirea prevăzută la poziția 26 din Anexa - Portofoliul de proiecte la
Hotarârea Consiliului Județean nr. 120/ 2021, este construită în anul 2007, nerespectând
cerintele finanțatorului cu privire la vechime construcțiilor, se impune înlocuirea acesteia
cu o clădire aflată pe lista aprobată inițial de Banca Europeană de Investiții.
Luând în considerare adresa comunei Bucov nr. 8004/23.03.2022, înregistrată la
Consiliul Județean Prahova cu nr. 7121/23.03.2002 prin care ne comunică faptul că își
mențin solicitarea de intrare în programul ELENA, se modifică Anexa în mod
corespunzător.
În raport de cele arătate, se impune modificarea și completarea Hotărârii

Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021, care va avea următorul conținut: ”Acordul de
parteneriat cadru ce va fi încheiat de județul Prahova cu Unitățile Administrativ
Teritoriale municipiul Ploiești, municipiul Câmpina, orașele Băicoi, Breaza, Bușteni,
Urlați, comunele Aluniș, Bertea, Bucov, Drajna, Gura Vadului, Predeal Sărari, Valea
Călugărească conform Anexa 15, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
.
Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021.

p. Director Executiv

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. Crt. Judetul
1 PH

Beneficiarul
Bucov

Anexa 14^2
la Hotărârea nr.

din data de________

Denumirea Extras Carte
Urban/rural Anul construirii Tip infrastructura
cladirii
Funciara
Scoala Mihai
Voda
rural
1953 education
TOTAL

Suprafata
(mp)
1025,00
1.025,00

