
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 167/28.11.2018 
privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului 

„Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Arhitectural Medieval al 
fostului Schit Lespezi 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 10424/03.05.2022 al domnului Dumitru Tudone, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr.10425/03.05.2022 al 
Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă, privind modificarea Hotararii Consiliului 
Judetean nr. 167/28.11.2018 privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea 
proiectului „Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Arhitectural Medieval 
al fostului Schit Lespezi 

- Prevederile art. 2, alin.(2) şi art. 39 alin.(1) din Legea nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art.17 alin.(1), din Legea nr.489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 3, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România; 

  - Contractul de finanţare nr. 2497/22.06.2018 încheiat între Arhiepiscopia 
Bucureştilor, Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraţiei Publice şi Agentia de 
Dezvoltare Sud – Muntenia; 

  - Nota de avizare solicitare prelungire  perioada de implementare în baza 
instrucţiunii AMPOR 174/16.10.2020; 

  - Contractul de cofinanţare nr. 2460/31.01.2019 încheiat între Consiliul 
Judeţean Prahova şi Parohia Schit Lespezi; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 167/2018 
 - Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor – Parohia Schit Lespezi nr. 

168/28.04.2022, primită şi înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 
10402/03.05.2022 referitoare la asigurarea perioadei necesare finalizării proiectului 
„Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Arhitectural Medieval al fostului 
Schit Lespezi, inclusiv cele 60 zile după finalizarea proiectului.           

În temeiul prevederilor art. 173 alin (1) lit. f), art. 182 si art. 196 alin (1) lit. a) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 Se modifica Art. 2 al Hotararii Consiliului Judetean nr. 

167/28.11.2018 privind participarea judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului 



Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Arhitectural Medieval al fostului 
Schit Lespezi, care va avea urmatorul continut: 

“Judeţul Prahova va asigura suma de 101.181,02 lei din bugetul propriu astfel: 
 
 

ANUL VALOARE (LEI) 
2019 16.313,25 
2020 14.912,98 
2021 33409,16 
2022 36.545,63 

TOTAL 101.181,02 
 

 
Art. 2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                          Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ :                                                                                                                    

SECRETAR GENERAL, 
                                                                                Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ploieşti, 31 mai 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 10424/03.05.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean 
nr. 167/28.11.2018 privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea 
proiectului „Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Arhitectural 

Medieval al fostului Schit Lespezi 
 

Printre priorităţile autorităţilor publice se înscrie conservarea patrimoniului 
cultural şi monumentelor istorice. 

Turismul religios este un fenomen complex care se află în continuă transformare 
şi diversificare, păstrându-şi însă elementul de baza care l-a consacrat: religia. 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 “Imbunătăţirea mediului 
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investitii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural”, are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltãrii 
locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identitatii 
culturale. 

Parohia Schit Lespezi, aparţinătoare Protoieriei Câmpina, a identificat oportunitatea 
reabilitării acestui obiectiv prin implementarea proiectului „RESTAURARE SI 
PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MEDIEVAL AL 
FOSTULUI SCHIT LESPEZI”, care se încadrează în activitațile propuse a se realiza în 
cadrul axei mai sus menționată, fiind inclusă în patrimoniul cultural judetean. 

Proiectul respectiv a fost depus spre finanțare la ADR Sud Muntenia în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de intervenţie 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, fiind incheiat contractul de finanţare 
nr. 2497/22.06.2018, in care valoarea cheltuielilor eligibile este de 5.059.050,85 lei, 
contribuţia beneficiarului fiind de 101.181,02 lei, reprezentand 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 

Conform art. 2, alin (3) din contractul de finanţare nr. 2497/22.06.2018, perioada 
de implementare a proiectului este de 36 luni, de la data semnării contractului de 
finanţare, respectiv de la 22.06.2018 până la 22.06.2021, perioada prelungită ulterior la 
41luni de implementare, respectiv, 22.11.2021, după care, prin Nota de avizare nr. 
60/02.2022 vizând prelungirea perioadei de implementare, contractual de finanţare nr. 
2497/22.06.2018 s-a prelungit până la data de 30.04.2022 în baza instrucţiunii AM POR 
174/16.10.2020 



Deoarece beneficiarul proiectului, respectiv Arhiepiscopia Bucureştilor – Parohia 
Schit Lespezi, nu dispune de fonduri suficiente pentru a putea susţine contribuţia la 
cheltuielile eligibile, este necesară participarea Consiliului Judeţean Prahova printr-un 
sprijin financiar în valoare de 101.181,02 lei din bugetul judeţului, acordat pe perioada 
implementării proiectului, respectiv anii 2018 - 2022. 

Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar si oportun proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 167/28.11.2018 privind 
participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea proiectului „Restaurare și punere în 
valoare a Ansamblului Arhitectural Medieval al fostului Schit Lespezi” 

Propunem Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 DUMITRU TUDONE 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Proiecte cu Finanțare Externă 
Nr. 10425/03.05.2022 

 
 
 

R A P O R T 
 

a proiectului de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean 
nr. 167/28.11.2018 privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea 
proiectului „Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Arhitectural 

Medieval al fostului Schit Lespezi” 
 

Proiectul de hotărâre supus aprobării se referă la finanţarea lucrărilor de 
restaurare a unui monument istoric înscris pe lista monumentelor de patrimoniu 
naţional. 

Proiectul respectiv a fost depus spre finanțare la ADR Sud Muntenia în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de intervenţie 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, fiind incheiat contractul de finanţare 
nr. 2497/22.06.2018, în care valoarea cheltuielilor eligibile este de 5.059.050,85 lei, 
contribuţia beneficiarului fiind de 101.181,02 lei, reprezentand 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 

Parohia Schit Lespezi, aparţinătoare Protoieriei Câmpina, a identificat 
oportunitatea reabilitării acestui monument istoric prin implementarea proiectului 
„Restaurare si punere în valoare a ansamblului arhitectural medieval al fostului 
Schit Lespezi”, care se încadrează în activitațile propuse a se realiza în cadrul axei mai 
sus menționată, fiind inclusă în patrimoniul cultural judeţean.  

Pentru a putea duce la îndeplinire contractul de finanţare menţionat anterior, 
Parohia Schit Lespezi a încheiat cu Consiliul Judeţean Prahova în baza HCJ nr. 
167/28.11.2018, contractul de cofinanţare nr 2460/31.01.2019 pentru suma totală de 
101.181,02 lei repartizată astfel: 

 
ANUL VALOARE (LEI) 
2019 33.727,01 
2020 33.727,01 
2021 33.727,00 

TOTAL 101.181,02 
 

 



Din suma de 101.181,02 lei, Consiliul Judeţean Prahova a achitat în perioada 2019 
– 2021 către Parohia Schit Lespezi, pe baza documentelor justificative, suma de 
64.635,39 lei, restul de 36.545,63 lei urmând a fi achitat în anul 2022 pe baza 
solicitărilor acesteia. 

Având în vedere că lucrările care fac obiectul contractului de finanţare nu au fost 
finalizate în termenul contractului de finanţare,  Parohia Schit Lespezi a depus la ADR 
Sud Muntenia solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a contractului de 
finanţare nr. 2497/22.06.2018, aceasta fiind avizată prin Nota de avizare nr. 
2978/16.02.2022. 

Deoarece durata contractului de cofinaţare nr 2460/31.01.2019 încheiat cu 
Consiliul Judeţean Prahova a expirat , Parohia Schit Lespezi a depus adresa cu nr. 
10402/03.05.2022 solicitând încheierea unui nou contract de cofinanţare care să acopere 
perioada până la finalizarea proiectului, inclusiv cele 60 zile după finalizarea proiectului 
– perioadă necesară pentru transmiterea cererii de rambursare finală, conform 
condiţiilor din contractul de finanţare încheiat de Parohia Schit Lespezi cu ADR Sud 
Muntenia. 

Precizăm că suma de 36.545,63 lei propusă pentru anul 2022 a fost inclusă în 
contractul iniţial de cofinanţare şi nu a fost cheltuită, iar în ceea ce priveşte execuţia 
bugetară, la capitolul 67, art. 59.12 este prevăzută suma necesară pentru încheierea 
noului contract pentru anul 2022. 

Faţă de cele de mai sus avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind 
modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean nr. 167/28.11.2018 privind participarea Judeţului 
Prahova la cofinanţarea proiectului „Restaurare și punere în valoare a Ansamblului 
Arhitectural Medieval al fostului Schit Lespezi” 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECŢIA PROIECTECU FINANŢARE EXTERNĂ 
 

p. Director Executiv 
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