
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind pregătirea și promovarea proiectului 

“Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetațeni în 

județul Prahova” 
 

 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova, domnul 

Toader Bogdan Andrei precum și Raportul comun nr. 4061/21.02.2019  al Direcției 

Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Juridic Contencios și Administrație 

Publică  prin  care se propune  pregătirea  și  promovarea  proiectului “Simplificare 

administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni  în județul Prahova” 

-  Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020 – Axa prioritara  2. ”Administrație Publică și sistem 

judiciar accesibile și transparente”  - Obiectiv specific  2.1 “Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP” 
În  temeiul  art.91,  alin.1,  lit.f  și  art.97  din  Legea  nr.  215/2001  privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

Consiliul  Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art.1 Se aprobă pregătirea și promovarea proiectului „Simplificare 

administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni în județul Prahova”, de 

către Județul Prahova, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Axa prioritara 

2. ”Administrație Publică și sistem judiciar accesibile și transparente” - Obiectiv 

specific  2.1 “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 

SCAP”. 
Art.2  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR Hermina 

Adi Bîgiu 
 

 
Ploiesti, 28 februarie 2019  

Nr. 012 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN                   

Direcția Proiecte cu Finanțare Externă                      Direcția Juridic Contencios   

Nr. 4061/ 21.02.2019              și Administrație Publică 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotarare privind pregătirea și promovarea  

Proiectului “Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni 

în județul Prahova” 

 

 

 Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Axa prioritară  2. 

”Administrație Publică și sistem judiciar accesibile și transparente”  - Obiectiv 

specific  2.1 “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP” 

 Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite următoarele 

tipuri de activități specifice: 

- Susținerea de măsuri de simplificare, atât din perspectivă back-office:  

adaptarea procedurilor interne de lucru (records management), digitalizarea arhivelor, 

cât și front-office pentru serviciile furnizate exclusiv de către autoritățile 

administrației publice locale, așa cum sunt ele precizate în legea nr.195/2006 a 

descentralizării, cu modificările și completările ulterioare. 

 Solicitanții eligibili sunt Unitățile administrativ teritoriale - județe si municipii 

din regiunile mai puțin dezvoltate. 

 Cerințele pentru susținerea de măsuri de simplificare sunt: 

1. Accesul online la serviciile gestionate exclusiv de autoritățile și instituțiile 

publice locale ce presupune dezvoltarea unei soluții informatice care sa 

furnizeze digital fluxurile de lucru de bază in cadrul instituției, care implică 

tradițional prezența fizică a celui interesat la sediul instituției. 

2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor prin 

implementarea unei soluții informatice care să asigure administrarea 

electronică a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern în 

cadrul instituției, așa cum este cerut de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, 

republicată. 



3. Retro-digitalizarea documentelor de arhivă prin crearea unei arhive de copii 

digitale ale documentelor tradiționale existente in arhiva instituției, care 

prezintă valoare operațională în prezent. 

Pentru pregatirea si promovarea proiectului “Simplificare administrativă și 

optimizarea serviciilor pentru cetățeni în județul Prahova” de către Consiliu Județean 

Prahova, este necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat care respectă prevederile Legii nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

           Director Executiv,       Director Executiv,                                                 

Nicolae Marius Constantin                         Alina Georgiana Tinca 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind pregătirea și promovarea  

Proiectului “Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni 

în județul Prahova” 

 

 Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Axa prioritara  2. 

”Administrație Publică și sistem judiciar accesibile și transparente”  are ca obiectiv 

simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni. 

 Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite următoarele tipuri 

de activități specifice: 

- Susținerea de măsuri de simplificare, atât din perspectivă back-office:  

adaptarea procedurilor interne de lucru (records management), digitalizarea arhivelor, 

cât și front-office pentru serviciile furnizate exclusiv de către autoritățile 

administrației publice locale, așa cum sunt ele precizate în legea nr.195/2006 a 

descentralizării, cu completările si modificările ulterioare. 

 Solicitanții eligibili sunt Unitățile administrativ teritoriale - județe si municipii 

din regiunile mai puțin dezvoltate. 

 Cerințele pentru susținerea de măsuri de simplificare sunt: 

1. Accesul online la serviciile gestionate exclusiv de autoritățile și instituțiile 

publice locale ce presupune dezvoltarea unei soluții informatice care sa 

furnizeze digital fluxurile de lucru de bază in cadrul instituției, care implică 

tradițional prezența fizică a celui interesat la sediul instituției. 

2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor prin 

implementarea unei soluții informatice care să asigure administrarea 

electronică a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern în 

cadrul instituției, așa cum este cerut de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, 

republicată. 

3. Retro-digitalizarea documentelor de arhivă prin crearea unei arhive de copii 

digitale ale documentelor tradiționale existente in arhiva instituției, care 

prezintă valoare operațională în prezent. 

 Propunem Consiliului Județean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 


