
ROMÂNIA                                                                                         
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 16/27.01.2021 
referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru 
asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes județean, cu modificările 

ulterioare 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 14979/30.06.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, precum și Raportul comun nr. 14981/30.06.2022 al 
Direcției Servicii și Achiziții Publice și Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, prin care se 
propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 16/27.01.2021 referitoare la 
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor 
de investiții de interes județean, cu modificările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 16/27.01.2021; 
- Prevederile art. 20 alin. (1), lit. f) și g), ale art. 61 alin. (1) și alin. (2), și ale art. 62 din 

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria 

publică cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența 

și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit.  b) și alin. (3) lit. b), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 

 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.  1. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 16/27.01.2021 
referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea 
finanțării proiectelor de investiții de interes județean, cu modificările ulterioare, conform anexei 
care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 83/20.05.2021 își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.  3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 16/27.01.2021 
rămân neschimbate. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 
Consiliului Județean Prahova și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 
Președintelui Consiliului Județean. 

Art. 5. Directia Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate.  

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu                                                                                                                             
          CONTRASEMNEAZĂ: 
                            SECRETAR GENERAL
                                                           Hermina Adi Bîgiu 
Ploiești, 30 iunie 2022 
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        ANEXA LA HOTARAREA NR. __/_._.2022 

 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv de investitii Valoare 
credit/obiectiv 

de investitii 
(lei) 

1 Infiintare retea inteligenta de distributie gaze 
naturale in judetul Prahova:comunele Cocorastii 
Mislii, Valcanesti, Cosminele, Dumbravesti, 
Varbilau, Alunis, Stefesti, Bertea si orasul Slanic  

33.806.711,73 

2 Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, 
pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea 
cu caldura urbana etapa I 

24.589.693,77 

3 Inlocuire arzatoare cu Nox redus la cazanul nr. 5, 
CET Brazi 

3.000.000 

4 Reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei km 35+100-km 
37+620 

7.168.485,50 

5 Constructia, reabilitarea, modernizarea, extinderea si 
echiparea infrastructurii educationale pentru Centrul 
Scolar de Educatie Incluziva, Comuna Filipestii de 
Targ, jud. Prahova 

609.197,64 

6 Extindere, reabilitare, modernizare si 
recompartimentare Unitate de Primiri Urgente a 
Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti 

12.443.964,18 

7 Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene 
identificate in Prioritatea I a Regiunii Sud Muntenia-
Traseul Regional 3-Tronsonul Prahova-DJ 102K, 
DJ102D, DJ 100C 

61.057.110,80 

8 Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene 
identificate in Prioritatea I  a Regiunii Sud 
Muntenia-Traseul Regional2-Tronsonul Prahova-
DJ720(km.15+500-km.30+000)  

7.022.950,26 

9 Pasaj intersectie DN 1 cu DJ 101 si Strada Buda 8.800.139,00 



10 Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice 
a Spitalului de Obstetrica Ginecologie Ploiesti 

1.026.720,81 

11 Extindere, reabilitare, modernizare si dotarea 
ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de 
Urgenta Prahova 

2.621.707,75 

12 Extindere, reabilitare, modernizare si dotarea 
ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrica si 
Ginecologie Ploiesti 

147.882,85 

13 Restaurare, revitalizare si punerea in valoare a 
obiectivului Casa compozitorului Paul 
Constantinescu Ploiesti 

2.705.435,71 

- TOTAL 165.000.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                                 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 14979/ 30.06.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean nr.16 / 27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne pentru asigurarea finanțări proiectelor de investiții de interes 

județean,cu modificările ulterioare 
 
 
 In vederea asigurării fluxului de lichidității financiare pentru implementarea cu 
succes și într-un timp record a proiectelor de investiții, este necesar ca UAT-ul să 
asigure finanțarea / confinanțarea. 
 Având în vedere valoarea investițiilor ce urmează a fi realizate și ținând seama de 
gradul de indatorare al Judetului Prahova, a fost aprobata contractarea unei finantari 
rambursabile interne pentru asigurarea finantarii unor obiective de investitii de interes 
judetean cu o valoare a imprumutului de 165.000.000 lei.  
 
 Se propune modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean nr. 16 / 27.01.2021, 
păstrându-se valoarea totală, astfel : 
 

1.”Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in judetul 
Prahova:comunele Cocorastii Mislii, Valcanesti, Cosminele, Dumbravesti, Varbilau, 
Alunis, Stefesti, Bertea si orasul Slanic “ - modificarea sumei de la 29.496.910,63 lei la 
33.806.711,73 lei suma ce reprezintă cota UAT Consiliul Județean Prahova în contractul 
de finanțare 1518 / 10.06.2022. 

 
2. “Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei 

energetice in alimentarea cu caldura urbana etapa I” - se diminuează suma de la 
41.589.693,77 lei cu suma de 17.000.000 lei , devenind 24.589.693,77 lei deoarece a fost 
semnat contractul de finanțare nr. 795 / 30.12.2021 și suma necesară pentru a acoperi 
obligațiile UAT Consiliul Județean Prahova este cea sus amintită. 

3. “Inlocuire arzatoare cu Nox redus la cazanul nr. 5, CET Brazi” - se diminuează 
valoarea de 12.310.201,10 lei cu suma de 9.310.201,10 lei rămânând suma de 3.000.000 
lei suficientă pentru anul în curs. 

 
4. “Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate in Prioritatea I a 

Regiunii Sud Muntenia-Traseul Regional 3-Tronsonul Prahova-DJ 102K, DJ102D, DJ 
100C” – in scopul asigurării continuității lucrărilor la obiectivul de investiții este necesară 
suplimentarea sumei de la 44.057.110,80 lei la 61.057.110,80  lei. 

 
5.”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea I  a 

Regiunii Sud Muntenia-Traseul Regional2-Tronsonul Prahova-DJ720(km.15+500-
km.30+000)” – a fost finalizată procedura de achiziție publică și pentru demararea 
lucrărilor este propusă majorarea sumei de la 2.022.550,26  lei la 7.022.950,26 lei. 

 
 



Față de cele menționate mai sus și potrivit dispozițiilor legale în vigoare , am inițiat 
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.16 
/ 27.01.2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne 
pentru asigurarea finanțări proiectelor de investiții de interes județean,cu modificările 
ulterioare 
 

 
PREȘEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr. 14981/ 30.06.2022 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean nr. 16/27.01.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de 
interes județean, cu modificarile ulterioare 

 
     Dezvoltarea Județului Prahova este principalul obiectiv al administrației publice 

locale. În acest sens pentru perioada urmatoare este necesara realizarea obiectivelor de 
investitii mentionate in Strategia de Dezvoltare, menite sa raspunda interesului general al 
locuitorilor Judetului Prahova. 

Realizarea acestor obiective de investitii presupune existenta unor importante 
resurse financiare, resurse care nu pot fi asigurate integral si exclusiv din bugetul local al 
Judetului Prahova.  

In vederea asigurării fluxului de lichidități financiare pentru implementarea cu 
succes și într-un timp optim a proiectelor de investiții, este necesar ca UAT-ul să asigure 
finanțarea necesară. 

 
Pentru 2021/2024, Judetul Prahova are urmatoarele obiective strategice: 

o Realizarea planului de dezvoltare durabila a Judetul Prahova 
o Realizarea planului de mentinere a calitatii aerului in Judetul Prahova 
o Realizarea planului judetean de gestionare a deseurilor pentru Judetul 

Prahova 
 

Dintre aceste obiective, creșterea calității vieții este principalul si cel mai important 
obiectiv strategic impreuna cu obiectivul specific, imbunatatirea accesului comunitatii la 
servicii publice, specifice nevoilor locale. 

 Pentru asigurarea fluxului de lichidități, a continuității execuției șantierelor în 
condițiile actuale ( influențate de impactului pandemiei, a războilului din Ucraina ) ce 
determina fluctuația prețurilor unitare pe piața precum și pentru asigurarea cotei parte ce 
trebuie asigurată de UAT Consiliul Județean Prahova propunem : 

1.”Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in judetul 
Prahova:comunele Cocorastii Mislii, Valcanesti, Cosminele, Dumbravesti, Varbilau, 
Alunis, Stefesti, Bertea si orasul Slanic “ - modificarea sumei de la 29.496.910,63 lei la 
33.806.711,73 lei suma ce reprezintă cota UAT Consiliul Județean Prahova în contractul 
de finanțare 1518 / 10.06.2022. 

2. “Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei 
energetice in alimentarea cu caldura urbana etapa I” - se diminuează suma de la 
41.589.693,77 lei cu suma de 17.000.000 lei , devenind 24.589.693,77 lei deoarece a fost 



semnat contractul de finanțare nr. 795 / 30.12.2021 și suma necesară pentru a acoperi 
obligațiile UAT Consiliul Județean Prahova este cea sus amintită. 

3. “Inlocuire arzatoare cu Nox redus la cazanul nr. 5, CET Brazi” - se diminuează 
valoarea de 12.310.201,10 lei cu suma de 9.310.201,10 lei rămânând suma de 3.000.000 
lei suficientă pentru anul în curs. 

4. “Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate in Prioritatea I a 
Regiunii Sud Muntenia-Traseul Regional 3-Tronsonul Prahova-DJ 102K, DJ102D, DJ 
100C” – in scopul asigurării continuității lucrărilor la obiectivul de investiții este necesară 
suplimentarea sumei de la 44.057.110,80 lei la 61.057.110,80  lei. 

5.”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea I  a 
Regiunii Sud Muntenia-Traseul Regional2-Tronsonul Prahova-DJ720(km.15+500-
km.30+000)” – a fost finalizată procedura de achiziție publică și pentru demararea 
lucrărilor este propusă majorarea sumei de la 2.022.550,26  lei la 7.022.950,26 lei. 

 
 
 
 
      DIRECȚIA SERVICII ȘI                                                    DIRECȚIA PROIECTE  
       ACHIZIȚII PUBLICE                                                   CU FINANȚARE EXTERN   
DIRECTOR  EXECUTIV ADJUNCT                                   p. DIRECTOR EXECUTIV 
  ROBERT ADRIAN STĂNESCU                   
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