
 
ROMÂNIA                                                                                                                                 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
                                               
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de 

Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de  investiții „Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – Comunele Talea, 

Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei” 
 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 7583/29.03.2022 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, Raportul comun al Direcţiei Proiecte cu 
Finanțare Externă și al Direcției Tehnice nr. 7585/29.03.2022, la proiectul de Hotărâre 
privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de 
Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de  investiții „Înființare rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – Comunele Talea, Adunați, Secăria, 
Șotrile, Valea Doftanei”; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea 
Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 

- Prevederile Ordinului comun nr. 1330/947/2021 al Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Energiei pentru aprobarea 
standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.e) 
din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de 
Investiții ”Anghel Saligny”; 

- Prevederile Ordinului comun nr. 278/167/2022 al Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Energiei privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel 
Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.e) din 
Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de 
Investiții ”Anghel Saligny”; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. d), alin.(5) lit. m),art. 182 și 
art. 196 alin.(1) litera 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 depunerea solicitării de finanțare prin Programul Național de 

Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de  investiții „Înființare rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – Comunele Talea, Adunați, Secăria, 
Șotrile, Valea Doftanei”. 
 Art. 2. Se aprobă cererea de finanțare a obiectivului de investiții „Înființare 
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – Comunele Talea, 
Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei” conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 
 

 Art. 3. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții 
„Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – 
Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”, conform Anexei nr. 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

  
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu             

 
 

 
          

             CONTRASEMNEAZĂ:                            
           SECRETAR GENERAL,    

            Hermina Adi Bîgiu                                                                                                                                                                                                                                                            
               
 
 
 
 
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploieşti, 31 martie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 7583/29.03.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de 
Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de  investiții „Înființare rețea 

inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – Comunele Talea, 
Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei” 

 
 
 

În vederea ridicării potențialului economic al 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 de distribuție a gazelor naturale. 

Pentru includerea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, este 
necesar a fi aprobată cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de 
investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – 
Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”. 

În conformitate cu prevederile Art.10 alin.(1) lit.d) din Ordinului comun nr. 
278/167/2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 
Ministerului Energiei privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului 
Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4, 
alin.(1), lit.e) din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ...în vederea încheierii contractelor de finanțare, 
beneficiarii sunt obligați să încarce în Platforma digitală următoarele documente:  

d) Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Consiliului Județean/Hotărârea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/ 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici 
inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat; 

Proiectul are ca scop obținerea următoarelor rezultate: 
Realizarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale în lungime totală de 

204,788 km, pentru sectorizarea rețelei se vor monta vane din PEHD montate îngropat în 
cămine de tip clopot; 

Branșamente de distribuție gaze naturale – 8327 bucăți; 
Înființarea sistemului de gaze naturale deservește un număr de 8281 de gospodării 

și 46 instituții publice; 
Sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmează să deservească comunele 

Talea, Adunați va fi compus din: 



Racord și SRMP presiune înaltă echipat cu sistem inteligent; 
Rețea de distribuție gaze naturale de presiune medie, din PEHD100, SR11, SR ISO 

cu o lungime aproximativă de 39.352 km, care va cuprinde toate străzile cuprinse și va 
deservi toate locuințele, agenții economici și instituțiile; 

Branșamentele de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare la capăt 
echipate cu sisteme inteligente 1376 bucăți; 

Sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmează să deservească comunele 
Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, va fi compus din: 

Racord și SRMP presiune înaltă echipat cu sistem inteligent; 
Rețea de distribuție gaze naturale de presiune medie, din PEHD100, SR11, SR ISO 

cu o lungime aproximativă de 165.436 km, care va cuprinde toate străzile cuprinse și va 
deservi toate locuințele, agenții economici și instituțiile; 

Branșamentele de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare la capăt 
echipate cu sisteme inteligente 6951 bucăți; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea 
Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a Normelor Metodologice nr. 
278/167/2022 de aplicare a acesteia și posibilitatea accesării de fonduri pentru proiectele 
eligibile, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru 
obiectivul de  investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul 
Prahova – Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDEŢUL PRAHOVA 



CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia  Proiecte cu Finanțare Externă  
Direcția Tehnică     
Nr. 7585/29.03.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de 
Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de  investiții „Înființare rețea 

inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – Comunele Talea, 
Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei” 

 
 

 

În vederea ridicării potențialului economic al 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 de distribuție a gazelor naturale. 

Pentru includerea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, este 
necesar a fi aprobată cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de 
investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – 
Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”. 

În conformitate cu prevederile Art.10 alin.(1) lit.d) din Ordinului comun nr. 
278/167/2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 
Ministerului Energiei privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului 
Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4, 
alin.(1), lit.e) din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ...în vederea încheierii contractelor de finanțare, 
beneficiarii sunt obligați să încarce în Platforma digitală următoarele documente:  

d) Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Consiliului Județean/Hotărârea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/ 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici 
inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat; 

Proiectul are ca scop obținerea următoarelor rezultate: 
Realizarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale în lungime totală de 

204,788 km, pentru sectorizarea rețelei se vor monta vane din PEHD montate îngropat în 
cămine de tip clopot; 

Branșamente de distribuție gaze naturale – 8327 bucăți; 
Înființarea sistemului de gaze naturale deservește un număr de 8281 de gospodării 

și 46 instituții publice; 
Sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmează să deservească comunele 

Talea, Adunați va fi compus din: 
Racord și SRMP presiune înaltă echipat cu sistem inteligent; 



Rețea de distribuție gaze naturale de presiune medie, din PEHD100, SR11, SR ISO 
cu o lungime aproximativă de 39.352 km, care va cuprinde toate străzile cuprinse și va 
deservi toate locuințele, agenții economici și instituțiile; 

Branșamentele de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare la capăt 
echipate cu sisteme inteligente 1376 bucăți; 

Sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmează să deservească comunele 
Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, va fi compus din: 

Racord și SRMP presiune înaltă echipat cu sistem inteligent; 
Rețea de distribuție gaze naturale de presiune medie, din PEHD100, SR11, SR ISO 

cu o lungime aproximativă de 165.436 km, care va cuprinde toate străzile cuprinse și va 
deservi toate locuințele, agenții economici și instituțiile; 

Branșamentele de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare la capăt 
echipate cu sisteme inteligente 6951 bucăți; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea 
Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a Normelor Metodologice nr. 
278/167/2022 de aplicare a acesteia și posibilitatea accesării de fonduri pentru proiectele 
eligibile, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii solicitării de 
finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de 
investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – 
Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”. 

 
 
 
 
 

Direcţia Proiecte cu Finanțare Externă                               Direcția Tehnică 
                  Director Executiv,                                                Director Executiv, 

 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                     ANEXA nr.1 
                     La Hotărârea nr. ....... 

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

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T:  
JUDEȚUL PRAHOVA 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 
(se completează numărul de către U.A.T.) 

(se completează numărul de înregistrare de la 
registratura MDLPA) 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): 
JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNELE TALEA, 
ADUNAȚI, SECĂRIA, ȘOTRILE, VALEA 
DOFTANEI 

Denumirea obiectivului de investiții: 

ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN JUDEȚUL 
PRAHOVA – COMUNELE TALEA, ADUNAȚI, 
SECĂRIA, ȘOTRILE, VALEA DOFTANEI 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție 
 

Categoria de investiție: a) înfiinţarea de noi sisteme de distribuţie a gazelor 
naturale; 

Stadiu de implementare: Obiectiv de investiții nou 
 

Amplasament:  
COMUNELE TALEA, ADUNAȚI, SECĂRIA, 
ȘOTRILE, VALEA DOFTANEI – JUDEȚUL 
PRAHOVA 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 30 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I./ Hotărârile 
consiliului local/județean ale U.AT. membre 
ale parteneriatelor, dupa caz 

(Număr/dată) 
 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: (se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  
296,070,270.84 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: (se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  
290,325,715.67 lei 

Valoarea finanțată de la bugetul local:  (se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  
5,744,555.17 lei 



Valoare calculată conform standardului de 
cost 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 
249,170,581.36 

Cost unitar aferent investiției pentru reteaua 
de distributie a gazelor naturale (calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)  
28,514.68 lei/bransament 

Cost unitar aferent investiţiei pentru 
instalaţia de racordare la SNT împreună cu 
punctul de predare/preluare (calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)  
920.71 lei/bransament 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Tip lucrare: înfiinţarea de noi sisteme de distribuţie a gazelor naturale 
„Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova – Comunele Talea, 
Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei” 

Proiectul are ca scop obținerea următoarelor rezultate: 
Realizarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale în lungime totală de 204,788.00 m, 

pentru sectorizarea rețelei se vor monta vane din PEHD montate îngropat în cămine de tip clopot; 
Branșamente de distribuție gaze naturale – 8327 bucăți; 
Înființarea sistemului de gaze naturale deservește un număr de 8281 de gospodării și 46 

instituții publice; 
Sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmează să deservească comunele Talea, Adunați 

va fi compus din: 
Racord și SRMP presiune înaltă echipat cu sistem inteligent; 
Rețea de distribuție gaze naturale de presiune medie, din PEHD100, SR11, SR ISO cu o lungime 

aproximativă de 39.352 km, care va cuprinde toate străzile cuprinse și va deservi toate locuințele, agenții 
economici și instituțiile; 

Branșamentele de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare la capăt echipate cu 
sisteme inteligente 1376 bucăți; 

Sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmează să deservească comunele Secăria, Șotrile, 
Valea Doftanei, va fi compus din: 

Racord și SRMP presiune înaltă echipat cu sistem inteligent; 
Rețea de distribuție gaze naturale de presiune medie, din PEHD100, SR11, SR ISO cu o lungime 

aproximativă de 165.436 km, care va cuprinde toate străzile cuprinse și va deservi toate locuințele, agenții 
economici și instituțiile; 

Branșamentele de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare la capăt echipate cu 
sisteme inteligente 6951 bucăți; 
Conductă racord cu Dn300 mm, Pn40 bar, L = 1100 ml. 
Consum estimat anual consumatori casnici  - 67.159.275,68 mc/an 
Consum estimat anual consumatori noncasnici – 2.708.832 mc/an 
 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Republicii Număr: 2- 4 Cod poștal: 
Localitatea: Ploiesti Județul: Prahova 



Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: IULIAN DUMITRESCU 
Funcție: PRESEDINTE 
Număr de telefon fix: 0244/514545 
Număr de telefon mobil: 0740088388 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): proiecte@cjph.ro 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: ANNA MARIA VASILE 
Funcție: ADMINISTRATOR PUBLIC 
Număr de telefon: 0740088388 
Adresă poștă electronică: proiecte@cjph.ro 
 

 
Subsemnatul IULIAN DUMITRESCU, având funcția PRESEDINTE, în calitate de reprezentant 
legal al JUDEȚULUI PRAHOVA, 
 
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele 
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 
naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii 
financiare interne sau internaționale, 
Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 
Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 
De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 
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