
ROMÂNIA                                                                                                 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul "Optimizarea activității de transport și 
furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de 

înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la Hidro Prahova – componenta 
digitalizare" 

 
Având în vedere : 
-Referatul de aprobare nr. 28168/29.11.2022 prezentat de domnul Apostol Constantin 

Cristian, Vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul nr. 28169/29.11.2022 al 
Direcției Tehnice, privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul "Optimizarea activității de 
transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de 
înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la Hidro Prahova – componenta 
digitalizare"; 

-Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - Ghidul Solicitantului privind "Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de 
apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali", aprobat 
prin Ordinul 2941/07.11.2022. 
        - OUG nr. 109/2022, cu modificările și completările ulterioare privind unele măsuri pentru 
proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene; 
       - Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă-canal nr. 116/09.07.2009; 
       - Adresa nr. 7760/UIP/IE 872/29.11.2022 a SC Hidro Prahova SA; 
       - Aviz nr. 2/29.11.2022 al Comisiei Tehnico-Economică de Avizare a Hidro Prahova; 
       - În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d),  alin.  (5) lit.m), art. 175, art. 
182, precum și ale art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1  Se va asigura contribuția de 2% din bugetul județului Prahova, în valoare de 

179.147,53 lei, fără TVA, pe durata derulării proiectului "Optimizarea activității de transport și 
furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, 
facturare și gestiune a consumurilor de la Hidro Prahova – componenta digitalizare". 

Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 

P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

Vicepreședinte        
                                                                                                                        

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                         Adi-Hermina Bîgiu 
 
Ploieşti, 29 noiembrie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul "Optimizarea activității de transport și 

furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de 
înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la Hidro Prahova – componenta 

digitalizare" 
 

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean hotărăște în condițiile 
legii “cooperarea sau asocierea cu alte unitățí administrativ – teritoriale din țară și din 
străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților 
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”,considerăm 
următoarele:  

Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, 
modificată și completată ulterior, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților 
administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca 
scop serviciile de utilități publice. 

OUG nr. 109/2022, cu modificările și completările ulterioare privind unele măsuri pentru 
proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea 
unor acte normative prevede posibilitatea finanțării de proiecte destinate digitalizării pentru 
operatorii regionali din sectorul de apă și canalizare. 

Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor, prioritatea de investiții 6.ii- Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis- 
ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de 
statele membre care depășesc aceste cerințe cuprinde și Obiectivul Specific 3.2 Creșterea nivelului 
de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a populației. În cadrul acestui obiectiv specific se vizează inclusiv măsuri de digitalizare 
necesare pentru eficientizarea si sustenabilitatea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată 
(automatizări, SCADA, GIS, contorizări, controlul pierderilor, laborator analiză/prelucrare date 
etc.). 

Măsurile vin în completarea acțiunilor finanțabile în prezent și sunt complementare și 
compatibile cu acțiunile finanțate în cadrul proiectelor de apă și apă uzată finantate din fonduri 
europene. 

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun asigurarea cofinanțării 
pentru proiectul "Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de 
apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la Hidro 
Prahova – componenta digitalizare",din bugetul județului Prahova, în valoare de 179.147,53 lei, 
fără TVA, pe durata derulării proiectului mai sus menționat.  
            Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre avizare prezentul proiect de hotărâre 
privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul "Optimizarea activității de transport și furnizare 
apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și 
gestiune a consumurilor de la Hidro Prahova – componenta digitalizare". 
 

VICEPREŞEDINTE, 
                                           APOSTOL CONSTANTIN CRISTIAN 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA  PROIECTE FINANȚARE EXTERNĂ                                                                                                   
Nr. 28169/29.11.2022                                                     
                                                                                                          

R A P O R T  
 

privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul "Optimizarea activității de transport și 
furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de 

înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la Hidro Prahova – componenta 
digitalizare" 

 
 
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean hotărăște în condițiile 
legii “cooperarea sau asocierea cu alte unitățí administrativ – teritoriale din țară și din 
străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților 
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”,considerăm 
următoarele:  

Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, 
modificată și completată ulterior, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților 
administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca 
scop serviciile de utilități publice. 

OUG nr. 109/2022, cu modifcările și completările ulterioare privind unele măsuri pentru 
proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea 
unor acte normative prevede posibilitatea finanțării de proiecte destinate digitalizării pentru 
oparatorii regionali din sectorul de apă și canalizare. 

Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, prioritatea de investiții 6.ii- Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini 
cerințele acquis- ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții 
identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe cuprinde și Obiectivul Specific 3.2 
Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. În cadrul acestui obiectiv specific se vizează 
inclusiv măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea si sustenabilitatea investițiilor în 
sectorul de apă/apă uzată (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, controlul pierderilor, 
laborator analiză/prelucrare date etc.). 

Măsurile vin în completarea acțiunilor finanțabile în prezent și sunt complementare și 
compatibile cu acțiunile finanțate în cadrul proiectelor de apă și apă uzată finantate din fonduri 
europene. 

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun asigurarea cofinanțării 
pentru proiectul "Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de 
apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la Hidro 
Prahova – componenta digitalizare",din bugetul județului Prahova, în valoare de 179.147,53 lei, 
fără TVA, pe durata derulării proiectului mai sus menționat.  
            Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre avizare prezentul proiect de hotărâre 
privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul "Optimizarea activității de transport și furnizare 
apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și 
gestiune a consumurilor de la Hidro Prahova – componenta digitalizare". 

 
 

DIRECȚIA TEHNICĂ 
Director executiv 
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