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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea depunerii proiectului  

„Creșterea eficienței energetice prin introducerea sistemelor de cogenerare la 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești ” 

 
Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 27252/22.11.2022 al Preşedintelui Consiliului judeţean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, şi Raportul nr.27257/22.11.2022 al  Direcţiei Proiecte 
cu Finanţare Externă privind  aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 
energetice prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești”; 
  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 
  Legea 121/2014 privind eficienta energetică; 
  Ordonanță de urgență nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 
investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței 
energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi 
mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum 
și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative;  
  Ordinul nr.2793/13.10.2022 privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții 
specifice de accesare a fondurilor Sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției 
de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice 
locale în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c), d) și f), alin. (5), lit.c), art.182, alin. 
(1) și alin. (2) si cele 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 depunerea proiectului „Creșterea eficienței energetice prin 
introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești ” în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea 
utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse 
regenerabile la nivelul autoritățílor publice locale, Apel de proiecte pentru sprijinirea 
investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum 
propriu la nivelul autorităților publice locale. 
 
  Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice prin 
introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești”, în cuantum 
de 14.371.951,43 lei (inclusiv TVA). 
 



  Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT județul Prahova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Creșterea eficienței energetice 
prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești”. 
 
  Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Creșterea eficienței energetice prin introducerea sistemelor de cogenerare la 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești”, pentru implementarea proiectului în condiții 
optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT județul Prahova. 
 
  Art 5. Se aprobă documentația proiectului și indicatorii tehnico-economici asociați 
acestuia, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
 
  Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
care decurg din modificări ale documentației tehnice ca urmare a măsurilor de 
atenuare/compensare a unui potențial impact asupra mediului, înțelegând că respectivele 
costuri sunt necesare pentru implementarea proiectului. 
 
  Art 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
  Art 8. Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului 
județean Prahova să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova. 
 

Art 9. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
  

 
PREŞEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 
 

  
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
               SECRETAR GENERAL, 

     Hermina Adi Bîgiu 

 

 

 

 

 

Ploieşti, 23 noiembrie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 27252/22.11.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 
energetice prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de 

Urgență Ploiești ” 
 Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea 
utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse 
regenerabile la nivelul autorităților publice locale, vizează promovarea investiţiilor în 
sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la 
obiectivele privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile.  
 Prin realizarea investițiilor în cadrul Obiectivului Specific 11.2 este sprijinită 
promovarea producerii de energie din surse regenerabile la nivelul autorităților publice 
locale, care au în subordine servicii publice de interes local pentru consumul propriu al 
acestora și se urmăreşte creşterea nivelului de independență energetică. 
 Promovarea investițiilor propuse la finanțare prin prezentul ghid al solicitantului 
va contribui la realizarea următoarelor obiective: 
- economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai 
competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel 
înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020; 
- atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse 
regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a 
Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 
- creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; 
- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca 
rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi 
termice din surse regenerabile; 
- reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de 
combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural. 
 

Apelul de proiecte lansat prin ghidul sus menționat este apel de proiecte competitiv, 
cu termen limită de depunere, stabilit în corelare cu cadrul de performanţă al POIM şi 
termenul de eligibilitate al cheltuielilor POIM (31 decembrie 2023), în limita bugetului 
alocat. 
 Astfel, pentru aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice 
prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești” 
este necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 27257/22.11.2022 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești ” 

  
 Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea 
utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse 
regenerabile la nivelul autorităților publice locale, vizează promovarea investiţiilor în 
sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la 
obiectivele privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile.  
  
 Prin realizarea investițiilor în cadrul Obiectivului Specific 11.2 este sprijinită 
promovarea producerii de energie din surse regenerabile la nivelul autorităților publice 
locale, care au în subordine servicii publice de interes local pentru consumul propriu al 
acestora și se urmăreşte creşterea nivelului de independență energetică. 
  
 Principalul rezultat urmărit este: 

• Creșterea nivelului de independență energetică a autorităților publice locale prin 
obținerea de energie din surse regenerabile (apă geotermală, energie solară, energia 
vântului și altele de asemenea natură, astfel cum sunt definite în Legea nr. 
220/2008, cu modificările și completările ulterioare), cu excepția biomasei, pentru 
consumul propriu al acestora. 
 

 Acest rezultat va contribui şi la: 
• creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, 

ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei 
electrice şi termice din surse regenerabile mai puţin exploatate. 

• reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea 
de combustibili fosili consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural). 
 

 Promovarea investițiilor propuse la finanțare prin prezentul ghid al solicitantului 
va contribui la realizarea următoarelor obiective: 
- -economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică 
şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe 
un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei 
Europa 2020; 
- atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse 
regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a 
Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 
- creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; 
- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, 
ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice 
şi termice din surse regenerabile; 



- reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea 
de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural.  
  
Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli: 
a) cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile; 
b) cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de 
producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru 
obținerea de energie din surse regenerabile; 
c) cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de unități, capacități de 
cogenerare, trigenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în 
cogenerare din surse regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei, în cazul 
energiei electrice rețeaua este până la punctul de preluare în sistemul național și 
instalațiile aferente. 
d) cheltuieli de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național. 
 

Apelul de proiecte a fost lansat în data de 13.10.2022 și modificat în data de 
04.11.2022, fiind un apel de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere 
05.12.2022, stabilit în corelare cu cadrul de performanţă al POIM şi termenul de 
eligibilitate al cheltuielilor POIM (31 decembrie 2023), în limita bugetului alocat. 

   
Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre privind 

aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice prin introducerea 
sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești ”. 

 
 
 

 
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 

 
p. Director Executiv 
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