ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind studiile, proiectele, ridicările topografice
care nu vor fi finalizate cu lucrări
Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului Mircea Cosma, Preşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova precum şi Raportul nr. 9.896 din 18.05.2016 al Direcţiei Generale
Tehnice și Patrimoniu, prin care se propune spre aprobare Lista studiilor, proiectelor,
ridicarilor topografice care nu vor fi finalizate cu lucrări;
-Decizia nr. 48 din 28.07.2015 a Curții de Conturi privind înlăturarea
deficiențelor constatate și consemnate în raportul de audit financiar nr.
11.685/30.06.2015 încheiat în urma misiunii de audit financiar asupra contului anual de
execuție la U.A.T.J. Prahova,
- Prevederile articolelor 41 și 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre :
Art. 1-Se aprobă Lista studiilor, proiectelor, ridicarilor topografice care nu vor fi
finalizate cu lucrări, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2- Se aprobă diminuarea cu suma de 427.594,45 lei a contului 231-Active
fixe în curs;
Art. 3- Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
REŞEDINTE,
MIRCEA COSMA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL

Filipeștii de Tîrg 24 mai 2016
Nr.074
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Anexa

Lista studiilor, proiectelor, ridicarilor topografice
care nu vor fi finalizate cu lucrări
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea
-lei-

1

Dezvoltarea potentialului turistic al Vaii
raului Doftana

2

Amenajare varianta pentru acces
sat Lutu Rosu

134.270,37

3

Reabilitare DJ 139

188.496,26

4

Studii hidrologice privind alimentarea cu
apa din sursa subterana a localitatilor
Balta Doamnei, Olari si Gherghita

14.496,84

5

Modernizare DJ 238 Sangeru

38.440,00

6

Aparare mal si praguri de fund, pod
peste raul Ialomita,DJ 101A ,Km
18+800

24.275,00

TOTAL

27.615,98

427.594,45

Motivul
Actualizare si completare SF- 2004parteneriat cu C.J. Brasov
Suma reprezinta partea C.J.Ph. din
contractul de parteneriat.
Scopul realizarii documentatiei a fost
accesarea fondurilor externe prin
Programul PHARE 2003.
Ulterior, acest obiectiv nu a fost
inclus in Lista obiectivelor finatate
prin acest Program. Odată cu
aderarea la UE, Programul PHARE
2003 nu a mai putut fi accesat, fiind
un program de preaderare.
SPF,RT-2010
Datorita costurilor foarte mari
rezultate din devizul general, s-a
renuntat la restul etapelor de
proiectare si la realizarea
obiectivului.
SF,RT-2006-2007
Datorita faptului ca drumul, aflat in
zona autostrazii A3, a fost folosit de
catre antrepenorul acesteia pentru
transportul materialelor si utilajelor.
Ulterior,conform protocolului incheiat
cu CNADNR, acesta a fost reabilitat
parțial de catre antrepenorul
autostrazii și din bugetul județului
Studii hidrologice-2010-lucrare
finalizata.
Studiile au fost realizate în scopul
analizării posibilității realizării unui
sistem microzonal pentru cele trei
localități. S-a constatat că debitele
rezultate nu pot asigura necesarul
de apă pentru întreaga zonă, drept
pentru care s-a renunțat la trecerea
la etapele următoare de proiectare.
RT, SF, SG-s-a renuntat la restul
proiectarii de comun acord cu
proiectantul, datorita costurilor foarte
mari rezultate din devizul general
SF, RT-ca urmare a RT s-a
constatat ca podul se afla pe
teritoriul administrativ al jud. Ilfov,
drept pentru care s-a renuntat la
elaborarea celorlalte etape de
proiectare
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PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa nr. 3.346/3.114/28.07.2015, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu
nr. 14.265/06.08.2015, Curtea de Conturi Prahova a transmis Decizia nr. 48 din 28.07.2015 a
Curții de Conturi privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de
audit financiar nr. 11.685/30.06.2015 încheiat în urma misiunii de audit financiar asupra
contului anual de execuție la U.A.T.J. Prahova.
Printre măsurile dispuse, a fost și diminuarea contului 231-Active fixe în curs cu suma
de 427.594,45 lei reprezentând costurile unor documentații reprezentând studii, proiecte,
ridicari topografice care nu se vor mai executa, prin sistare sau abandonare din următoarele
motive:
- realizarea documentației în scopul accesării fondurilor europene prin Programul
Phare 2003, aceasta nefiind urmată de includerea obiectivului în acest program (Dezvoltarea
potențialului turistic al Văii râului Doftana);
- costurile prea mari rezultate din studiile de fezabilitate (Amenajare variantă pentru
acces sat Lutu Roșu și Modernizare DJ 238 Sângeru);
- după realizarea unor documentații s-a constatat faptul că investiția avută în vedere
nu este oportună (Studii hidrologice privind alimentarea cu apă din sursa subterană a
localităților Balta Doamnei, Olari și Gherghița);
-după realizarea ridicării topografice, s-a constatat faptul că obiectivul este situat pe
teritoriul administrativ al județului Ilfov (Aparare mal si praguri de fund, pod peste raul
Ialomita,DJ 101A ,Km 18+800).
Față de cele arătate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE,
MIRCEA COSMA
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DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
Nr. 9.896 din 18.05.2016
RAPORT
Pe parcursul mai multor ani au fost făcute unele documentații care, din diverse motive, nu au
dus la executarea obiectivelor vizate. Costurile cu aceste documentații au fost menținute în evidența
contabilă.
În urma misiunii de control a Camerei de Conturi din anul 2015, printre măsurile dispuse, a
fost și diminuarea contului 231-Active fixe în curs cu suma de 427.594,45 lei.
Obiectivele care au fost propuse de către comisia de inventariere pentru scoaterea din contul
231-Active fixe în curs, valoarea lor și motivele pentru care a fost făcută această propunere sunt
următoarele:
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului

1

Dezvoltarea potentialului turistic al Vaii
raului Doftana

2

Amenajare varianta pentru acces
sat Lutu Rosu

3

Reabilitare DJ 139

4

Studii hidrologice privind alimentarea cu
apa din sursa subterana a localitatilor
Balta Doamnei, Olari si Gherghita

Valoarea
-lei-

Motivul

Actualizare si completare SF- 2004parteneriat cu C.J. Brasov
Suma reprezinta partea C.J.Ph. din
contractul de parteneriat.
Scopul realizarii documentatiei a fost
accesarea fondurilor externe prin
27.615,98 Programul PHARE 2003.
Ulterior, acest obiectiv nu a fost inclus in
Lista obiectivelor finatate prin acest
Program. Odată cu aderarea la UE,
Programul PHARE 2003 nu a mai putut
fi accesat, fiind un program de
preaderare.
SPF,RT-2010
Datorita costurilor foarte mari rezultate
din devizul general, s-a renuntat la
134.270,37
restul etapelor de proiectare si la
realizarea obiectivului.
SF,RT-2006-2007
Datorita faptului ca drumul, aflat in zona
autostrazii A3, a fost folosit de catre
antrepenorul acesteia pentru transportul
188.496,26 materialelor si utilajelor. Uterior,conform
protocolului incheiat cu CNADNR,
acesta a fost reabilitat parțial de catre
antrepenorul autostrazii și din bugetul
județului
Studii hidrologice-2010-lucrare
finalizata.
Studiile au fost realizate în scopul
analizării posibilității realizării unui
sistem microzonal pentru cele trei
14.496,84
localități. S-a constatat că debitele
rezultate nu pot asigura necesarul de
apă pentru întreaga zonă, drept pentru
care s-a renunțat la trecerea la etapele
următoare de proiectare.

5

Modernizare DJ 238 Sangeru

6

Aparare mal si praguri de fund, pod
peste raul Ialomita,DJ 101A ,Km
18+800
TOTAL

RT, SF, SG-s-a renuntat la restul
proiectarii de comun acord cu
38.440,00
proiectantul, datorita costurilor foarte
mari rezultate din devizul general
SF, RT-ca urmare a RT s-a constatat ca
podul se afla pe teritoriul administrativ al
24.275,00 jud. Ilfov, drept pentru care s-a renuntat
la elaborarea celorlalte etape de
proiectare
427.594,45

Având în vedere cele arătate mai sus, propunem spre aprobare Lista studiilor, proiectelor,
ridicarilor topografice care nu vor fi finalizate cu lucrări.

DIRECTOR GENERAL,
RODICA PARASCHIV

