
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea studiului de fezabilitate și asigurarea cofinanțarii pentru contractul: 

,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Prahova” 

 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 9863/27.04.20226al Președintelui Consiliului Judeţean 
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul  comun nr. 9864/27.04.2022, al Direcţiei 
Proiecte cu Finanțare Externă,  Direcția Servicii și Achiziții Publice privind aprobarea 
studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, strategia de tarifare și asigurarea 
cofinanțării pentru contractul : ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Prahova”; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 
republicată  cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006  
cu modificările și completările ulterioare; 

- Ghidul Solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă 
uzată aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.383/2016 cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 
pentru Managementul Apei-Prahova”; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă – canal nr. 
116/09.07.2009; 

- Adresele 2558/UIP/343/20.04.2022 și 2587/UIP/352/21.04.2022 a SC Hidro 
Prahova S.A.; 

- Aviz nr.9630/21.04.2022 al Comisiei Tehnico-Economică de Avizare a CJ 
Prahova; 

       În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit.a), lit. c) și lit. d) și alin. (5), lit. m), 
art.175, art.182, 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 studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții  ,, Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova”,  conform 
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se va asigura  contribuția de 2%, din bugetul județului Prahova (la cursul 
BNR), în valoare de 2.353.146,88 euro preț curent fără TVA, pe durata derulării proiectului 
aferentă obiectivului de investiții  ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Prahova”. 

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

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

               SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                      Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 28 aprilie 2022 
Nr. 112 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 9863/27.04.20226240/17.12.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de Hotărâre privind  aprobarea studiului de fezabilitate și asigurarea 
cofinanțării pentru contractul : ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Prahova” 
 
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova 
reprezintă o continuare a proiectului major finantat prin POS Mediu, “Reabilitarea si modernizarea 
sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova” in valoare (initial) de 664.106.003 lei fara TVA. 

În acest proiect se propune extinderea acestor servicii si pentru localitati de peste 2000 l.e, in 
conformitate cu strategia nationala de regionalizare pentru sectorul de apa si apa uzata. În acest 
sens, investitiile propuse cuprind atat investitii pentru extinderea sistemelor  de apa si apa uzata dar 
si lucrari de reabilitare a sistemelor existente pe baza deficientelor identificate. 

Infrastructura propusa prin proiect va fi administrata de  SC Hidro Prahova S.A., o societate 
pe acțiuni cu capital  social integral de stat, cu acționariatul  format din Consiliul Judetean Prahova 
și 28 Consilii Locale. 

S.C. Hidro Prahova S.A, societate cu capital integral de stat, in actuala structura 
organizationala si functionala in calitate de operator regional a fost constituita pe 15 septembrie 
2004, in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, avand ca membrii fondatori  
Consiliul Judetean Prahova (actionar majoritar) si alte 11 Consilii Locale (orasele: Azuga, Baicoi, 
Breaza, Comarnic, Busteni, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slanic, Urlati si Valenii de Munte) membre ale 
Asociației de dezvoltare intercomunitară  « Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova ». 
      Consiliul Județean Prahova, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară 
„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”, și în calitate de acționar principal la S.C. 
Hidro Prahova S.A., va beneficia în cadrul proiectului fazat de reabilitarea/realizarea unor obiective 
de interes județean la nivel de stații de epurare care deservesc mai multe localități, canale colectoare 
de apă uzată, conducte de transport apa potabilă. O primă etapă din pregătirea proiectului 
menționat, a fost contractarea serviciilor pentru întocmirea Studiului de fezabilitate conform HG 
nr.907/2016 de către SC HIDRO PRAHOVA SA. 
    Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente obiectivelor din patrimoniul județului vizate de 
lucrările propuse în cadrul contractului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Prahova” este de 125.167.387,43 euro. Având în vedere prevederile 
Contractului de finanțare, din totalul cheltuieliolor eligibile, beneficiarul HIDRO PRAHOVA SA 
asigură o contribuție de 6 %. În aceste condiții contribuția Consiliului Județean Prahova este de 2% 
din diferență, respectiv din 117.657.344,18 euro, adică 2.353.146,88 euro fără TVA, valoarea 
cofinanțării aferentă investițiilor ce se vor realiza pe terenurile care se află în domeniul public al 
județului Prahova. Contribuția de 2% este reglementată de ,,Ghidul Solicitantului privind 
dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată” aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor 
europene nr.383/2016 cu modificările și completările ulterioare.  
 Caracterul de urgență al prezentului proiect de hotărâre este dat de faptul că SC Hidro 
Prahova SA trebuie să depună cererea de finanțare în prima parte a lunii mai a.c.. 

Conform prevederilor ghidului specific, Cererea de finanţare este însoţită de mai multe anexe 
printre care hotărârea solicitantului de aprobare a studiului de fezabilitate și de asigurarea 
cofinanțării pentru contractul de investiţie propus. 

Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE  
 
Nr. 9864/27.04.2022 

RAPORT 
 

a proiectului de Hotărâre privind  aprobarea studiului de fezabilitate și asigurarea 
cofinanțării pentru contractul : ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Prahova” 
 

  În continuarea proiectului major finantat prin POS Mediu, “Reabilitarea si modernizarea 
sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova” prin ,, Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova” se propune extinderea serviciilor si pentru 
localitati de peste 2000 l.e, in conformitate cu strategia nationala de regionalizare pentru sectorul de 
apa si apa uzata.  
       Prin art.17. al Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 
Managementul Apei -Prahova” actualizat 2022, operatorul va fi responsabilde implementarea 
programelor de investiții, va întreține, moderniza, reabilita și extinde sistmele de alimentare cu apă 
și de canalizare, conform dispozițiilor contractului de delegare.  

În acest sens, investitiile propuse cuprind atat investitii pentru extinderea sistemelor  de apa 
si apa uzata dar si lucrari de reabilitare a sistemelor existente pe baza deficientelor identificate. 
Infrastructura propusa prin proiect va fi administrata de  SC Hidro Prahova S.A., o societate pe 
acțiuni cu capital  social integral de stat, cu acționariatul  format din Consiliul Judetean Prahova și 
28 Consilii Locale. 

Obiectivul general al proiectului este de a continua  dezvoltare infrastructurii de apă și apă 
uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului 
de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, cu scopul îndeplinirii cerintelor Directivelor 
Europene 98/83/CE pentru apa potabila si 91/271/EEC pentru colectarea apelor uzate. 

După investițiile realizate prin prezentul proiect, gradul de conectare conforma va creşte de 
la 55.08 % in 2024  inainte de implementarea proiectului  la 98,75% în 2025  după implementarea 
acestuia. 
      În urma analizei, Comisia Tehnico-Economică de avizare a CJ Prahova nr. 9630/21/04.2022 a 
avizat favorabil documentația prezentată.  

Contribuția de 2% este reglementată de ,,Ghidul Solicitantului privind dezvoltarea 
infrastructurii integrate de apă și apă uzată”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene 
nr.383/2016 cu modificările și completările ulterioare.Valoarea cofinanțării aferentă investițiilor ce 
se vor realiza pe terenurile care se află în domeniul public al județului Prahova este de 2.353.146,88 
euro, fără TVA. 
Conform legi nr. 51//2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicată  cu 
modificările și completările ulterioare și contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă – 
canal nr. 116/09.07.2009, Consiliul Județean Prahova poate asigura cofinanțarea pentru 
implementarea proiectului. 
    Proiectul de hotărâre supus aprobării studiului de fezabilitate și de asigurarea cofinanțării pentru 
contractul de investiţie propus, în conformitate cu  prevederilor ghidului specific, respectă 
prevederile legale în vigoare şi, faţă de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect 
de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a 
strategiei tarifare pentru contractul : ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Prahova”. 
 
 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ    
              p. DIRECTOR EXECUTIV, 
      
 DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
                    DIRECTOR EXECUTIV – ADJUNCT  
                        Robert Stănescu 
 


