
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                               
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.412 din 

29.11.2022 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. 30896/28.12.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, şi Raportul nr. 30897/28.12.2022, al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.412 din 29.11.2022 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.412 din 29.11.2022 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” 

 
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 aprobă  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 208.413.049,06 lei, inclusiv TVA. 
           Art.2. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului (non funding-gap), cofinanțarea din 
 



 bugetul local în sumă de 3.129.530,61 lei fără TVA, sumă pentru care se vor demara 
procedurile de includere în buget. 
  Art.3  Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul 
local  în sumă de 45.958.949,62 lei din care TVA 33.025.949,67 lei și cheltuieli 
neeligibile fără TVA 12.932.999,95 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. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

               SECRETAR GENERAL, 
     Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 29 decembrie 2022 
 
Nr. 457 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 30896/28.12.2022 

 
 

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

nr.412 din 29.11.2022 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. 

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 
condus spre mărirea perioadei parcurse de la depunerea Cererii de finanțare pentru proiectul 
menționat mai sus (19.12.2020) și semnarea contractului de finanțare (10.06.2022), cu perioada de 
implementare a Proiectului până la  data de 31 Decembrie 2023. 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern 907/2016, art.10, privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice acest lucru se face prin grija Beneficiarului proiectului ori 
de câte ori este necesar. 

Având în vedere faptul că, Consiliul Județean Prahova are în implementare  proiecte 
finanțate prin POIM de complexitate asemănătoare și cu același termen strâns de finalizare -
31.12.2023, valorile aferente serviciilor de  consultanță management de proiect reprezintă circa 1,5 
-2% din valoarea totală a proiectelor. În cadrul proiectului “Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Varbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic” (cod SMIS 2014+ 148626), 
valoare de consultanță management de proiect este de 160.650 lei reprezintând doar 0,078% din  
valoare totală  proiect de 205.491.329,13 lei. 

Având în vedere volumul mare de obiecte şi categorii de lucrări de executat, respectiv 
racordarea rețelei la conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune în lungime de 350 m,  
construire stație de reglare măsurare, realizarea unei retele de distribuție  în lungime de cca. 297 
km, branșamente de gaze naturale și posturi de reglare în nr. de 8.159 buc. și perioada scurtă de 
implementare a Proiectului până la  data de 31 Decembrie 2023, pentru a reuși finalizarea 
proiectului  pe toate locațiile celor nouă Unități Administrativ Teritoriale  se propune 
suplimentarea personalului implicit și a cheltuielilor acestora din cadrul serviciilor de consultanță 
în domeniul managementului execuției ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului. 

Ținând cont de faptul că dorim să implementăm în bune condiții proiectul de gaze și în 
termen considerăm oportună  suplimentarea valorii serviciilor de consultanță în domeniul 
managementului execuției de la 160.650 lei cu TVA  cu un procent de 1,5% din valoarea totală a 
proiectului , la valoarea de 3.082.369,93 lei cu TVA. 



Prin suplimentarea valorii serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției 
se modifică în cadrul proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești,Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” valoarea totală în cuantum de 208.413.049,06 lei, inclusiv TVA 
și  cheltuielile neligibile ale proiectului care vor fi susținute din bugetul local în valoare de 
45.958.949,62 lei din care TVA 33.025.949,67 lei și cheltuieli neeligibile fără TVA 
12.932.999,95 lei  , sume pentru care se vor demara procedurile de includere în buget, precum și 
susținerea tuturor cheltuielilor conexe ce pot apărea în urma realizării proiectului.  

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 în termen de trei zile de la primirea clarificărilor transmise de către AM 
POIM în data de 28.12.2022.  
 
 Față de cele susmenționate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 30897/28.12.2022 

RAPORT 
 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.412 
din 29.11.2022 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” 
 

 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 
condus spre mărirea perioadei parcurse de la depunerea Cererii de finanțare pentru proiectul 
menționat mai sus (19.12.2020) și semnarea contractului de finanțare (10.06.2022), cu perioada de 
implementare a Proiectului până la  data de 31 Decembrie 2023. 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern 907/2016, art.10, privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice acest lucru se face prin grija Beneficiarului proiectului ori 
de câte ori este necesar. 

Având în vedere faptul că, Consiliul Județean Prahova are în implementare  proiecte 
finanțate prin POIM de complexitate asemănătoare și cu același termen strâns de finalizare -
31.12.2023, valorile aferente serviciilor de  consultanță management de proiect reprezintă circa 1,5 
-2% din valoarea totală a proiectelor. În cadrul proiectului “Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Varbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic” (cod SMIS 2014+ 148626), 
valoare de consultanță management de proiect este de 160.650 lei reprezintând doar 0,078% din  
valoare totală  proiect de 205.491.329,13 lei. 

Având în vedere volumul mare de obiecte şi categorii de lucrări de executat, respectiv 
racordarea rețelei la conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune în lungime de 350 m,  
construire stație de reglare măsurare, realizarea unei retele de distribuție  în lungime de cca. 297 
km, branșamente de gaze naturale și posturi de reglare în nr. de 8.159 buc. și perioada scurtă de 
implementare a Proiectului până la  data de 31 Decembrie 2023, pentru a reuși finalizarea 
proiectului  pe toate locațiile celor nouă Unități Administrativ Teritoriale  se propune 
suplimentarea personalului implicit și a cheltuielilor acestora din cadrul serviciilor de consultanță 
în domeniul managementului execuției ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului. 

Ținând cont de faptul că dorim să implementăm în bune condiții proiectul de gaze și în 
termen considerăm oportună  suplimentarea valorii serviciilor de consultanță în domeniul 
managementului execuției de la 160.650 lei cu TVA  cu un procent de 1,5% din valoarea totală a 
proiectului , la valoarea de 3.082.369,93 lei cu TVA. 

Prin suplimentarea valorii serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției 
se modifică în cadrul proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești,Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” valoarea totală în cuantum de 208.413.049,06 lei, inclusiv TVA 
și  cheltuielile neligibile ale proiectului care vor fi susținute din bugetul local în valoare de 
45.958.949,62 lei din care TVA 33.025.949,67 lei și cheltuieli neeligibile fără TVA 



12.932.999,95 lei  , sume pentru care se vor demara procedurile de includere în buget, precum și 
susținerea tuturor cheltuielilor conexe ce pot apărea în urma realizării proiectului.  

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 în termen de trei zile de la primirea clarificărilor transmise de către AM 
POIM în data de 28.12.2022.  
    Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre pentru 
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.412 din 29.11.2022 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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