
 ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

   
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Devizului general pentru proiectul „Reabilitare rețele 
termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în 

alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I 
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16550/20.07.2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul nr. 16552/20.07.2022 al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind actualizarea Devizului general pentru 
proiectul „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  
eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I; 

- Prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de 
termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice 
în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele 
selectate; 

- Prevederile Ghidului solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii de 
termoficare - proiecte noi, cod apel POIM/785/7/1/ Creșterea eficienței energetice în 
sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate 
și în alte orașe – proiecte noi; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1020/02.09.2020 
pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de 
termoficare - proiecte noi; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile Cap V art.19 alin.(3) din Ordonanța de urgență, nr. 64/2022 
privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 44 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul Consiliului 
Județean Prahova nr. 15619/07.07.2022privind aprobarea documentației economice a 
proiectului, respectiv Devizul general al proiectului; 

- Hotărârea nr. 201/30.12.2020 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, indicatorilor tehnico-economici și a unor măsuri necesare implementării 
proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  
eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I;  

- Hotărârea nr. 81/20.05.2021 de aprobare a documentației tehnico-economice, 
indicatorilor tehnico-economici și a unor măsuri necesare implementării proiectului 
„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței 
energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I; 



În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și f), alin.(3) lit.f) și art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Devizului general pentru proiectul „Reabilitare 
rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în 
alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
   
   

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                 Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 26 iulie 2022 
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                     ANEXA 
                     La Hotărârea nr. ....... 
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ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL pentru proiectul 
 

„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru 
creșterea  eficienței energetice în alimentarea cu căldura 

urbană” – Etapa I 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru proiectul „Reabilitare 

rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în alimentarea cu 
căldura urbană” – Etapa I 

  
 
 
 

Proiectul „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței 
energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei 
energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 
Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în 
oraşele selectate, în acest sens fiind semnat Contractul de finanțare nr. 795/30.12.2021. 

Realizarea proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  
eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I urmăreşte reabilitarea prin înlocuire a 
unor porțiuni de conducte din rețea iar acțiunile întreprinse în scopul atingerii obiectivului proiectului 
sunt: 

- reabilitarea de conducte de diferite diametre (traseu cu 2 și 3 conducte); 
- înlocuirea vanelor/robineților în nodurile/căminele de vane; 
- expertizarea și consolidarea celor 3 pasarele de trecere peste calea ferată, ținându-se cont în 

acest mod de portanța noilor conducte preizolate; 
- expertizarea și consolidarea, dacă va fi cazul, a suporților de susținere a conductelor montate în 

aerian (cele care  urmează a se reabilita); se va ține seama de portanța noilor conducte preizolate care se 
vor monta și dacă va fi cazul, se vor monta stâlpi suplimentari de susținere; 

- montarea aparatelor de măsură în nodurile de vane. 
Ca urmare a realizării investiției, se preconizează a fi îndeplinite următoarele obiective: 
- reducerea costurilor de producere a energiei termice; 
- creșterea siguranței și continuității în alimentarea cu energie a consumatorilor; 
- reducerea impactului asupra mediului.. 
Măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene precum și la nivelul României în contextul 

pandemiei de coronavirus, prin instituirea stării de urgență, a stării de alertă și, ulterior, prin 
introducerea restricțiilor privind limitarea răspândirii COVID-19, au avut un impact negativ asupra 
derulării contractelor și implementării proiectelor.  

Această situație imprevizibilă, independentă de desfășurarea activităților proiectelor, a impus 
modificări legislative la nivel național, reflectate în creșterea indicelui de preț în domeniul construcțiilor 
și în cele privind elementele de cost pe diverse componente ale lucrărilor.  

De asemenea, fluctuația prețurilor la materialele de construcții și la carburanți ca urmare a 
crizelor post-pandemice, creșterea prețului energiei și a consecințelor războiului din Ucraina, impun 
actualizarea devizului general în concordanță cu prețurile existente pe piață și condițiile de furnizare a 
materialelor și echipamentelor. 

Prin Hotărârea nr. 81/20.05.2021, consiliul Județean Prahova a aprobat documentația tehnico-
economică, indicatorii tehnico-economici și unele măsuri necesare implementării proiectului 
„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în 



alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I 
Perioada lungă parcursă de la întocmirea documentației economice a proiectului și evoluția 

crescătoare a costurilor materialelor din ultimii ani determină actualizarea valorii totale estimate a 
proiectului conform prevederilor cap.V art. 19 alin.(3) din Ordonanța de urgență, nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile  cu modificările și completările ulterioare. 

Față de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian DUMITRESCU 
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DIRECŢIA PROIECTE CU  
FINANȚARE EXTERNĂ                                             
Nr. 16552/20.07.2022                                                    

 

          
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru proiectul „Reabilitare 

rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în alimentarea cu 
căldura urbană” – Etapa I 

 
 Proiectul „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței 
energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei 
energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 
Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în 
oraşele selectate, în acest sens fiind semnat Contractul de finanțare nr. 795/30.12.2021. 
 Obiectul de investiție (rețeaua primară), îl reprezintă reabilitarea prin înlocuire a unor porțiuni 
de conducte din rețea iar acțiunile întreprinse în scopul atingerii obiectivului proiectului sunt: 
 - reabilitarea de conducte de diferite diametre (traseu cu 2 și 3 conducte); 
 - înlocuirea vanelor/robineților în nodurile/căminele de vane; 
 - expertizarea și consolidarea celor 3 pasarele de trecere peste calea ferată, ținându-se cont în 
acest mod de portanța noilor conducte preizolate; 
 - expertizarea și consolidarea, dacă va fi cazul, a suporților de susținere a conductelor montate în 
aerian (cele care  urmează a se reabilita); se va ține seama de portanța noilor conducte preizolate care se 
vor monta și dacă va fi cazul, se vor monta stâlpi suplimentari de susținere; 
 - montarea aparatelor de măsură în nodurile de vane. 
Ca urmare a realizării investiției, se preconizează a fi îndeplinite următoarele obiective: 
- reducerea costurilor de producere a energiei termice; 
- creșterea siguranței și continuității în alimentarea cu energie a consumatorilor; 
- reducerea impactului asupra mediului. 
 În acest sens, au fost adoptate Hotărârile Consiliului Județean Prahova nr. 201/30.12.2020 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, indicatorilor tehnico-economici și a unor măsuri 
necesare implementării proiectului și nr. 202/30.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor aferente 
proiectului, cu modificările și completările ulterioare. 
 Printre documentele proiectului, ce au stat la baza obținerii finanțării nerambursabile, se 
regăsește și Documentația tehnico-economică la nivel de Studiu de Fezabilitate, inclusiv Devizul 
general, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare. 
 Măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene precum și la nivelul României în contextul 
pandemiei de coronavirus, prin instituirea stării de urgență, a stării de alertă și, ulterior, prin 
introducerea restricțiilor privind limitarea răspândirii COVID-19, au avut un impact negativ asupra 
derulării contractelor și implementării proiectelor.  
 Această situație imprevizibilă, independentă de desfășurarea activităților proiectelor, a impus 
modificări legislative la nivel național, reflectate în creșterea indicelui de preț în domeniul construcțiilor 
și în cele privind elementele de cost pe diverse componente ale lucrărilor. 
 De asemenea, fluctuația prețurilor la materialele de construcții și la carburanți ca urmare a 
crizelor post-pandemice, creșterea prețului energiei și a consecințelor războiului din Ucraina, impun 
actualizarea devizului general în concordanță cu prețurile existente pe piață și condițiile de furnizare a 
materialelor și echipamentelor. 



 Prin Hotărârea nr. 81/20.05.2021, consiliul Județean Prahova a aprobat documentația tehnico-
economică, indicatorii tehnico-economici și unele măsuri necesare implementării proiectului 
„Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  eficienței energetice în 
alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I 
 Perioada lungă parcursă de la întocmirea documentației economice a proiectului și evoluția 
crescătoare a costurilor materialelor din ultimii ani determină actualizarea valorii totale estimate a 
proiectului conform prevederilor cap.V art. 19 alin.(3) din Ordonanța de urgență, nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile  cu modificările și completările ulterioare.  
 Față de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind actualizarea 
Devizului general pentru proiectul „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea  
eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I.  

 
 
 
 

p. Director Executiv 
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