
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021 

 

 Având în vedere: 
−  Referatul de aprobare nr. 20238/05.09.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul Direcției Proiecte cu Finanțare Externă 
nr. 20239/05.09.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
120/2021; 

− Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 119/2021, cu modificările și 
completările ulterioare; 

−  Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021; 
−  Adresa Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 14069/26.08.2022  
cuprinzând solicitarea de inlocuire a unui imobil. 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. c) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. Se modifică art. 1, alineatul (3) din Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
nr. 120/2021, în sensul că Anexa nr. 1 se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 66/24.03.2022. 
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021 

rămân neschimbate. 
Art. 4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu 
 

Ploiești, 6 septembrie 2022 

Nr. 242 



Anexa 
ROMÂNIA LA HOTĂRÂREA NR. __________
JUDEȚUL PRAHOVA DIN DATA DE ______________
CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. Crt. Judetul Beneficiarul Denumirea cladirii Extras Carte Funciara Urban/rural
Anul 
construirii

Tip 
infrastructura Suprafata (mp)

1 PH UAT judetul Prahova
Școala Specială Nr. 2 
Nedelea rural 1977 education

TOTAL 647
647



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 20238/05.09.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de hotărâre privind modificarea 

 Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021 
 

Având în vederea necesitatea renovării clădirilor publice în vederea 
creșterii eficienței energetice a acestora, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia derulează programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme”, depus pentru a obține finanțare la Banca 
Europeană de Investiții, în cadrul programului ELENA – European Local Energy 
Assistance. 

ELENA este un program european care vizează, prin asistenţă tehnică, să 
sprijine administraţiile regionale sau locale la accelerarea programelor de 
investiţii în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie 
regenerabile. 

Scopul proiectului îl consituie sprijinirea investițiilor locale și regionale în 
domeniul energiilor regenerabile și eficienței energetice, cu precădere pentru 
construcții și transporturi. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021 s-au aprobat (art. 
1) participarea județului Prahova în cadrul Programului ”South-Muntenia Energy 

Efficiency for Public Buildings Investment Programme” (alin. 1), asocierea 
între județul Prahova și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în 
vederea implementării în comun a programului (alin. 2), portofoliul de proiecte – 
cuprins în anexa 1, care face parte integrantă din hotărâre (alin. 3), precum și 
Acordul de parteneriat între județul Prahova și Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia în vederea implementării în comun a programului și a 
proiectelor (art. 2). 

Potrivit prevederilor art. 3 din hotărârea susmenționată, portofoliul de 
proiecte și valorile obiectivelor incluse în program vor fi stabilite după semnarea 
contractului de finanțare dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia și Banca Europeană de Investiții. 

Prin intermediul Proiectului „Program de Investiții Eficiență Energetică 
pentru Clădiri Publice  Sud  Muntenia”  (SMEE-PB),  finanțat  de  Banca  
Europeană  de  Investiții  din  ELENA, ADR SM sprijină Autoritățile publice 
locale  din Regiunea Sud-Muntenia  în vederea realizării Documentatiei Tehnico-
Economice (DALI) pregătitoare pentru Proiectele de eficiență energetică a 
clădirilor publice care urmează să fie depuse în cadrul POR Sud Muntenia 2021-
2027.    

Comisia  Europene a transmis ADR  Sud-Muntenia  în  data de 19.08.2022,   
o informare prin  care  i se  solicita  eliminarea finanțării din  POR  Sud Muntenia 
2021-2027 -  Obiectivul  Specific  2.1  Promovarea  eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a clădirilor rezidențiale de tip centre 
sociale și de sănătate (centre de îngrijire persoane vârstnice, centre pentru servicii 
sociale, centre de plasament, centre de sanatate). Astfel, prin adresa ADR Sud 
Muntenia  nr. 14069/26.08.2022  clădirile  menționate  anterior  nu  mai  sunt  
eligibile  pentru  obținerea  finanțării pentru proiectare și  execuție  de  lucrări de 



reabilitare pentru creșterea  eficienței  energetice  din POR Sud, fiind necesara 
inlocuirea acestora. 

În ședința Consiliului Județean din data de 24.06.2022 a fost modificată 
Anexa I din Hotărârea Consiliului Județean 120/2021 și aprobat noul Protofoliu 
de proiecte ce a stat la baza semnării Contractului dintre BEI și ADR Sud 
Muntenia. 

Deoarece clădirea prevăzută la poziția 18 din Anexa - Portofoliul de 
proiecte la Hotarârea Consiliului Județean nr. 120/2021, face parte din categoria 
clădirile publice rezidențiale de tip centre sociale si de sănătate (centre de îngrijire 
persoane vârstnice, centre pentru servicii sociale, centre de plasament, centre de 
sănătate), propuse pentru reabilitare energetică în cadrul Proiectului „Program de 
Investiții Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice Sud Muntenia” (SMEE-PB), 
finanțat de Banca Europeană de Investiții din ELENA, se impune înlocuirea 
acesteia.  

În acest sens clădirea CRRNPAH Urlati va fi înlocuită cu imobilele 
amplasate în com.Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea T4, P 352, 353, 354 - Scoala 
Specială nr.2 Nedelea. 

În raport de cele arătate, se impune modificarea portofoliului de proiecte 
cuprinse în Anexa Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021, în 
concordanță cu noua listă, prin înlocuirea acesteia cu Anexa la prezentul proiect. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul 
proiect de hotărâre. 

 
PREȘEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr. 20239/05.09.2022 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean 
Prahova nr. 7094/23.03.2022, precum și Proiectul de hotărâre prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021: 
 

Schema de finanțare ELENA (European Local Energy Assistance) este 
bazată pe un Acord semnat între Banca Europeană de Investiții (BEI) și Comisia 
Europeană (CE) și are drept scop pregătirea de proiecte în domeniul eficienței 
energetice și a transportului public. 

În acest sens, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia derulează 
programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme”și a semnat cu Banca Europeana de Investitii contractul nr. ELENA-
2019- 154, având ca obiect implementare proiectului intitulat ”South Muntenia 
Energy Efficiency for Public Building Investment Program” (SMEE-PB), parte a 
schemei de finanțare ELENA.  

Programului ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings 
Investment Programme” se referă la achiziționarea serviciilor de întocmire a 
auditului energetic, expertizei tehnice și documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție (DALI). 

Prin Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 120/30.06.2021, 
a fost aprobat Portofoliul de proiecte și valorile obiectivelor incluse în acest 
program valori ce vor fi stabilite după semnarea contractului de finanțare dintre 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Banca Europeană de 
Investiții. 

Prin intermediul Proiectului „Program de Investiții Eficiență Energetică 
pentru Clădiri Publice  Sud  Muntenia”  (SMEE-PB),  finanțat  de  Banca  
Europeană  de  Investiții  din  ELENA, ADR SM sprijină Autoritățile publice 
locale  din Regiunea Sud-Muntenia  în vederea realizării Documentatiei Tehnico-
Economice (DALI) pregătitoare pentru Proiectele de eficiență energetică a 
clădirilor publice care urmează să fie depuse în cadrul POR Sud Muntenia 2021-
2027.    

Comisia  Europene a transmis ADR  Sud-Muntenia  în  data de 19.08.2022,   
o informare prin  care  i se  solicita  eliminarea finanțării din  POR  Sud Muntenia 
2021-2027 -  Obiectivul  Specific  2.1  Promovarea  eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a clădirilor rezidențiale de tip centre 
sociale și de sănătate (centre de îngrijire persoane vârstnice, centre pentru servicii 
sociale, centre de plasament, centre de sanatate. 

Astfel, prin adresa ADR Sud Muntenia  nr. 14069/26.08.2022,  clădirile  
menționate  anterior  nu  mai  sunt  eligibile  pentru  obținerea  finanțării pentru 
proiectare și  execuție  de  lucrări de reabilitare pentru creșterea  eficienței  
energetice  din POR Sud, fiind necesara inlocuirea acestora. 



În ședința Consiliului Județean din data de 24.06.2022 a fost modificată 
Anexa I din Hotărârea Consiliului Județean 120/2021 și aprobat noul Protofoliu 
de proiecte ce a stat la baza semnării Contractului dintre BEI și ADR Sud 
Muntenia. 

Deoarece clădirea prevăzută la poziția 18 din Anexa - Portofoliul de 
proiecte la Hotarârea Consiliului Județean nr. 120/2021, face parte din categoria 
clădirile publice rezidențiale de tip centre sociale si de sănătate (centre de îngrijire 
persoane vârstnice, centre pentru servicii sociale, centre de plasament, centre de 
sănătate), propuse pentru reabilitare energetică în cadrul Proiectului „Program de 
Investiții Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice Sud Muntenia” (SMEE-PB), 
finanțat de Banca Europeană de Investiții din ELENA, se impune înlocuirea 
acesteia.  

În acest sens clădirea CRRNPAH Urlati va fi înlocuită cu imobilele 
amplasate în com.Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea T4, P 352, 353, 354 - Scoala 
Specială nr.2 Nedelea. 

În scopul implementării proiectului ”South Muntenia Energy Efficiency for 
Public Building Investment Programme” (SMEE-PB) și pentru a se atinge 
interesul comun, atât din punctul de vederea al creşterii eficienţei energetice la 
clădirile publice cât și al reducerii gradului de poluare a mediului înconjurător, se 
impune modificarea Listei finale a clădirilor care vor intra în Programul de 
investiții (SMEE-PB), conform Anexei - Portofoliu de proiecte la prezenta 
hotarâre. 

 
Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2021. 
 
 

p. Director Executiv 


	PR HOT 4 ANEXA.pdf
	Sheet1


