
ROMÂNIA           

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul  

„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești” 

 

 

Având în vedere: 

 

 Referatul de Aprobare nr. 17817/12.08.2019 al domnului Bogdan-Andrei Toader, 

președinte al Consiliului Județean Prahova prin care se propune aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” și Raportul de 

specialitate nr. 17819/12.08.2.019 al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă; 

 Hotărârea nr. 20 din 16.02.2018 a Consiliul Judeţean Prahova privind pregătirea și 

promovarea proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”; 

 Hotărârea nr. 137 din 16.10.2018 a Consiliul Judeţean Prahova privind aprobarea 

documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico – economici aferenți 

proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Ploiești”; 

 Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 

8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. Investiţii 

în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.1. Creșterea accesiblității serviciilor de 

sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 

izolate, Operațiunea A – Ambulatorii; 

 Prevederile Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. (b),(d), alin 5 lit. (c), alin. 8 lit. (a) și art. 182 

din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta Hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 8. 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.1. Creșterea accesiblității 

serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace 

și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte nr. P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 

regiuni – cod apel POR/266/8. 



Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” în cuantum de 

11.093.302,17 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 10.700.750,00 lei și valoarea 

totală neeligibilă 392.552,17 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul 

Prahova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, respectiv 

392.552,17 lei inclusiv, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 

de 214.015,01 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești”. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Ploiești” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 

vor asigura din bugetul propriu al Județului Prahova. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv 

suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a 

achiziţiei. 

Art.6. Se împuternicește domnul Bogdan Andrei TOADER, Președintele Consiliului 

Județean Prahova, să semneze toate actele necesare şi Contractul de finanţare în numele 

Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova. 

Art 7. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

BOGDAN-ANDREI TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

          SECRETAR, 

HERMINA ADI BÎGIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploieşti, 16 septembrie 2019 

Nr. 125 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 17817 / 12.08.2019  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat 

al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Prahova a depus în vederea obținerii finanțării din fonduri 

nerambursabile, proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” prin Programul Operaţional Regional 2014 - 

2020, Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 

Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte nr. 

P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8. 

 Operațiunea A este dedicată investițiilor de tipul reabilitarea / modernizarea / 

extinderea / dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea / 

raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii 

de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace, preponderent din mediul rural, persoane cu 

acces deficitar la servicii de sănătate. 

 Prin realizarea proiectelor de reabilitare/modernizare/extindere/dotare a infrastructurii 

ambulatoriilor se va consolida baza piramidei pentru a putea prelua o proporţie din cazuistica 

medicală - afecțiuni de gravitate mică, sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru 

ameliorarea stării de sănătate a persoanelor. În special, aceste segmente ale sistemului de 

sănătate (asistență comunitară și ambulatorie) vizează accesul sporit la servicii preventive și de 

îngrijire medicală primară a persoanelor sărace şi a celor din zonele cu acces redus. 

 Astfel se va dezvolta reţeaua de centre medicale moderne, capabile să furnizeze 

îngrijire primară continuă. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin 

reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul 

ambulatoriului, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi tratarea cu succes a unor 

afecţiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu 

nevoi medicale neacoperite. 

 Prin Hotărârea nr. 20 din 16.02.2018, Consiliul Judeţean Prahova a aprobat pregătirea și 

promovarea proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

În vederea obținerii finanțării proiectului de extindere, reabilitare, modernizare și dotare 

a Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Consiliul Județean 

Prahova a contractat servicii de întocmire a studiului D.A.L.I. 

 Devizul general pentru proiecte de investiții și lucrări de intervenții este parte integrantă 

din documentația tehnico-economică, documentație aprobată prin HCJ nr. 137/16.10.2018, iar 

bugetul Cererii de finanțare este corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizului. 

 Conform prevederilor Ghidului de finanțare, contribuţia proprie a solicitantului la 

realizarea proiectului este formată din contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului și contribuția la valoarea totală neeligibilă a proiectului.  



 Valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării acestui obiectiv de investiții 

este de 11.093.302,17 lei inclusiv TVA, din care contribuția solicitantului este de 214.015,01 

lei inclusiv TVA, iar cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt în sumă de 392.552,17 lei, 

valoare cu TVA. 

 Pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu 

al Județului Prahova sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata 

implementării, inclusiv suportarea corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a 

achiziției. 

Față de cele expuse mai sus, având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului, 

supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

BOGDAN-ANDREI TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 

Nr. 17819 / 12.08.2019 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat 

al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 

 

 

 

 În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 ”Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare”, Prioritatea de investiţii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalităţile 

în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile 

instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.1: ”Creşterea 

accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru 

zonele sărace şi izolate”, Operaţiunea A – Ambulatorii, vor fi sprijinite următoarele tipuri de 

activități specifice: reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, 

inclusiv a celor din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente. Consiliul Judeţean 

Prahova a depus în vederea obținerii finanțării din fonduri nerambursabile, proiectul 

„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești”. 

Îmbunătățirea nivelului de sănătate al populației la nivelul județului Prahova se va 

realiza doar prin asigurarea unor servicii medicale la standard înalte. Numărul mare de cazuri 

tratate în această unitate impune în mod imperativ asigurarea unor spații corect dimensionate și 

dotate corespunzător pentru asigurarea actului medical în condiții optime. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti este cea mai mare şi cea mai importantă 

unitate medicală din judeţul Prahova. Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Urgenţă Ploieşti 

face parte din structura aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, nr. 753/02.06.2010 

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Acesta 

este amplasat în  zona corpurilor C și D, având o suprafață construită de aproximativ 1300 mp 

(regim de înălțime corp C și D: S+P+1+2). De-a lungul timpului au fost efectuate doar reparații 

curente.  

Activitatea medicală a cabinetelor din cadrul ambulatoriului se desfășoară în spații 

inadecvate, subdimensionate, fapt care îngrădește desfășurarea activităților medicale. În 

prezent, activitatea ambulatoriului nu se desfășoară în conformitate cu cerinţele actuale cu 

privire la asigurarea fluxurilor de pacienţi şi personal admise.  

Cabinetele din ambulatoriu nu sunt dotate cu spaţii şi anexe, asa cum este prevăzut în 

normele şi normativele în vigoare (Ordin 39/2008 și Normativ de Proiectare NP015-1997 

privind proiectarea construcțiilor spitaliceşti, Ordinul MS 914- 26.07.2006), în sensul că nu 

există o zonă de așteptare și de triaj a pacienților care se prezintă în ambulator. Cabinetele 

medicale sunt dispuse față în față, pacienții staționând pe holurile cu o lățime mai mică de 1,50 

m, îngreunând în acest fel actul medical și circulația curentă a pacienților și a personalului 

medical. 

Obiectivul propus prin realizarea proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” urmăreşte 



reabilitarea, modernizarea şi dotarea spațiului existent al Ambulatoriului de Specialitate, 

întrucât cabinetele sunt situate în mai multe locaţii ale spitalului, la etaje diferite, la distanţă 

între ele, nu dispun de anexele prevăzute de normele de funcţionare a ambulatoriilor, fapt ce 

duce la dificultăţi în acordarea serviciilor medicale. 

Prin realizarea proiectului/obiectivului de investiții propus, vor fi asigurate condițiile 

optime și de calitate în desfășurarea activităților medicale, atât din punct de vedere al spațiilor 

destinate desfășurării actului medical și a dotărilor de specialitate, cât și din punct de vedere al 

asigurării cadrului necesar privind siguranța în funcționare. 

 În vederea obținerii finanțării proiectului de extindere, reabilitare, modernizare și dotare 

a Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Consiliul Județean 

Prahova a contractat servicii de întocmire a studiului D.A.L.I. 

 Devizul general pentru proiecte de investiții și lucrări de intervenții este parte integrantă 

din documentația tehnico-economică, iar bugetul Cererii de finanțare este corelat cu 

informațiile cuprinse în cadrul devizului general. 

 Conform prevederilor Ghidului de finanțare, contribuţia proprie a solicitantului la 

realizarea proiectului este formată din contribuția de 2% la valoarea totală eligibila a 

proiectului și contribuția la valoarea totală neeligibilă a proiectului. 

 Valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării acestui obiectiv de investiții 

este de 11.093.302,17 lei inclusiv TVA, din care contribuția solicitantului este de 214.015,01 

lei inclusiv TVA, iar cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt în sumă de 392.552,17 lei, 

valoare cu TVA. 

 La aceste sume se adaugă cele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata 

implementării, inclusiv suportarea corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a 

achiziției. 

 Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre privitor 

la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

 

 

 

 

 

 

Director Executiv, 

Marius-Constantin NICOLAE 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


