
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                               
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.175 din 
15.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea 

inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii 
Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și 

Orașul Slănic” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 27714/25.11.2022 al Vicereşedintelui 

Consiliului Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone, şi Raportul nr. 
27718/25.11.2022, al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind proiectul de 
hotărâre privind qwqaprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.175 din 15.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare 
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii 
Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și 
Orașul Slănic”; 

- Prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi 
gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a 
Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine și ale 
Ghidului Solicitantului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1, alin. (2), lit.f¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Instrucțiunii nr.51 din 18.08.2022 ale Ministerului Investițiilor 
și Proiectelor Europene; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.175 din 15.12.2020 privind 
aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție 
gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 296 din 24.10.2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 186/26.07.2022 privind 
aprobarea Devizului general actualizat aferent proiectului ”Înființare rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, 
Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul 
Slănic”; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit.b), lit. d) și lit. e), art. 173, alin. (3), 
lit. a) , art. 173, alin. (5), lit. m) , precum și ale 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 modifică  valoarea totală a proiectului ”Înființare rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, 



Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul 
Slănic” în cuantum de 205.491.329,13 lei, inclusiv TVA. 
 Art. 2 Se modifică asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii 
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului (non funding-gap), cofinanțarea din 
bugetul local în suma de 3.129.530,61 lei fără TVA, sumă pentru care se vor demara 
procedurile de includere în buget. 
  Art. 3 Se modifică susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din 
bugetul local  în sumă de 43.037.229,69 lei din care TVA 32.559.456,57 lei și 
cheltuieli neeligibile fără TVA 10.477.776,12 lei  sumă pentru care se vor demara 
procedurile de includere în buget, precum și susținerea tuturor cheltuielilor conexe ce 
pot apărea în urma realizării proiectului. 
 Art. 4 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

 
P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 
Vicepreședinte 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
               SECRETAR GENERAL, 

     Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ploieşti, 29 noiembrie 2022 
 
Nr. 412 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 27714/25.11.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr.175 din 15.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 

Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” 
 

Proiectul „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- 
comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, 
Bertea și Orașul Slănic ” a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al 
energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a 
Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, în acest sens fiind semnat 
Contractul de finanțare nr. 1518/10.06.2022. 

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și 
prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșterii economice 
sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale, contribuind la 
Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

În vederea ridicării potențialului economic a zonei de nord a județului, este necesară 
înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale care va răspunde cerințelor de racordare a 
populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale. 

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr.51 din 18.08.2022 ale Ministerului Investițiilor 
și Proiectelor Europene, în data de 24 octombrie 2022, prin Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 296 a fost aprobat Devizul general actualizat aferent proiectului ”Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 
Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”. 

Caracterul de urgență al adoptării prezentului proiect de hotărâre este dat de faptul că 
documentele necesare Actului Adițional la  Contractul de finanțare nr. 1518/10.06.2022 aferent 
proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele 
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul 
Slănic”,  trebuie depuse până cel târziu la data de 08.12.2022, conform clarificărilor transmise de 
către AM POIM în data de 24.11.2022.  
 
 Propunem Consiliului Județean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 27718/25.11.2022 

RAPORT 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.175 din 15.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea 

inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 
Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” 

 
 Proiectul „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- 
comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, 
Bertea și Orașul Slănic ” a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al 
energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a 
Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, în acest sens fiind semnat 
Contractul de finanțare nr. 1518/10.06.2022. 
Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea 
riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșterii economice sustenabile, 
în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale, contribuind la Strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 
În vederea ridicării potențialului economic a zonei de nord a județului, este necesară înființarea 
unei rețele de distribuție a gazelor naturale care va răspunde cerințelor de racordare a populației și 
clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale. 
Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr.51 din 18.08.2022 ale Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene, în data de 24 octombrie 2022, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
nr. 296 a fost aprobat Devizul general actualizat aferent proiectului ”Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic”. 
Conform Devizul general actualizat , valoarea totală a proiectului este în cuantum de 
205.491.329,13 lei, inclusiv TVA,  din care suma de 3.129.530,61 lei fără TVA reprezentând 
contribuția financiară proprie afertentă cheltuielilor eligibile ale proiectului (non funding-gap) și 
43.037.229,69 lei reprezintând cheltuieli neeligibile susținute din bugetul local  (TVA 
32.559.459,57 lei și cheltuieli neelegibile fără TVA 10.477.773,12 lei) sume pentru care se vor 
demara procedurile de includere în bugetul local..  
 

Caracterul de urgență al adoptării prezentului proiect de hotărâre este dat de faptul că 
documentele necesare Actului Adițional la  Contractul de finanțare nr. 1518/10.06.2022 aferent 
proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele 
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul 
Slănic”,  trebuie depuse până cel târziu la data de 08.12.2022, conform clarificărilor transmise de 
către AM POIM în data de 24.11.2022.  
      Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre privind 
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.175 din 15.12.2020 privind 
aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale 
în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, 
Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” 

 
 
 

p.DIRECTOR EXECUTIV, 
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