
ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 
Având în vedere: 

 Referatul  de  Aprobare  nr.  17827/13.08.2019  al  domnului  Bogdan-Andrei  Toader, 

președinte al Consiliului Județean Prahova, Raportul nr.17423/07.08.2019 al Direcției 

Proiecte cu Finanțare Externã, prin care se propune aprobarea proiectului “Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică 

Ginecologie Ploieşti” și a cheltuielilor legate de proiect; 

 Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelurilor de proiecte NR. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8 şi 

P.O.R./10/2018/8/8.1.A./1/ITI     Cod     Apel     POR/267/8,     aprobat     prin     Ordinul 

4501/11.04.2018, modificat şi completat cu Ordinul nr. 5990/19.10.2018; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea   Consiliului   Judeţean   Prahova   nr.30/20.03.2018   privind   pregătirea   și 

promovarea proiectului  “Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului 

integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti” 

 Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Prahova  nr.  138/16.10.2018  aprobarea  documentaţiei 

tehnico - economice, a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică 

Ginecologie Ploieşti” 

 
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 şi dotarea ambulatoriului 

integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti” în vederea finanţării acestuia în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 Obiectivul specific 8.1 A, 

Ambulatorii apelul de proiecte nr.P.O.R./10/2018/8/8.1A/7 regiuni, Cod Apel POR/266/8. 
 
 

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  de  Obstetrică  Ginecologie  Ploieşti”,  în  cuantum  de 

6.682.784,32 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.682.784,32 lei și valoarea 

totală neeligibilă 0 lei. 
 

 

Art.  3  Se  aprobă  contribuția  de  2%  din  valoarea  eligibilă  a  proiectului,  în  cuantum  de 

133.655,71 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”. 
 
 

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

“Extinderea,  reabilitarea,  modernizarea  şi  dotarea  ambulatoriului  integrat  al  Spitalului  de 



Obstetrică Ginecologie Ploieşti”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul propriu al Județului Prahova, cheltuieli ce vor fi aprobate prin hotărâre a 

Consiliului Județean 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 Județului Prahova a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a 

achiziţiei, cheltuieli ce vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova. 
 

 

Art 6. Se împuternicește dl. Bogdan Andrei TOADER, Președintele Consiliului Județean 

Prahova, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității 

Administrativ Teritoriale Județ 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 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 17827/13.08.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului 

integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”  

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

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. 

Consiliul Judeţean Prahova, prin Hotărârea nr.30/ 20.03.2018 a aprobat pregătirea şi 

promovarea proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului 

integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”. 

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

dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului Obstetrică Ginecologie  Ploiești, Consiliul 

Județean Prahova a contractat servicii de întocmire a studiului de fezabilitate cu elemente de 

D.A.L.I. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/16.10.2018 s-a aprobat 

documentaţia tehnico - economică, indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului 

“Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de 

Obstetrică Ginecologie Ploieşti”. 

Conform prevederilor ghidului specific, Cererea de finanţare a fost transmisă, împreună 

cu toate anexele către OI ADR Sud Muntenia.  

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 6.682.784,32 lei inclusiv TVA, din care contribuția solicitantului este de 133.655,71 lei 

inclusiv 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.  17423/07.08.2019 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică 

Ginecologie Ploieşti”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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 putea prelua o proporţie din cazuistica medicală, pentru ameliorarea stării 

de sănătate a persoanelor. În special, aceste segmente ale sistemului de sănătate (asistența 

comunitară și ambulatorie) vizează accesul sporit la servicii preventive și de îngrijire medicală 

primară a persoanelor sărace şi 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. 

Consiliul Judeţean Prahova, prin Hotărârea nr.30/20.03.2018 a aprobat pregătirea şi 

promovarea proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului 

integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”. 

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

dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului Obstetrică Ginecologie  Ploiești, Consiliul 

Județean Prahova a contractat servicii de întocmire a studiului de fezabilitate cu elemente de 

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. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 138/16.10.2018 a aprobat documentaţia 

tehnico - economică, indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului “Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică 

Ginecologie Ploieşti”. 

Conform prevederilor ghidului specific, Cererea de finanţare a fost transmisă împreună 

cu toate anexele către OI ADR Sud Muntenia.  



În urma parcurgerii etapelor de verificare, a conformității administrative și a eligibilității și 

respectiv evaluarea tehnico-financiară a cererii de finanțare Cod SMIS 124374,  este necesară 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.  

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 6.682.784,32 lei inclusiv TVA, din care contribuția solicitantului este de 133.655,71 lei 

inclusiv 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. 

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

aprobarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului 

integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti” și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

 

 

Director Executiv, 

Marius-Constantin NICOLAE 


