
ROMÂNIA            

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

de aprobare a datei limită de finalizare și a cheltuielilor necesare finalizării 

proiectului „CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE PARTEA DE NORD 

A POLULUI DE CREŞTERE, ÎN SPECIAL CĂTRE SPITALUL JUDEŢEAN 

PRAHOVA, PRIN REALIZAREA PASAJULUI RUTIER ÎN 

CONTINUAREA DJ102 PESTE DN1B”, cod SMIS 41958 - Axa prioritară  I 

,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”,  

DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,  

Sub-domeniul ”Poli urbani de creştere” 

 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova și Raportul nr. 23368/07.12.2015 al Direcţiei Proiecte 

cu Finanțare Externă, prin care se propun data limită de finalizare și cheltuielile 

necesare finalizării proiectului „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a 

polului de creştere, în special către Spitalul judeţean Prahova, prin realizarea 

pasajului rutier în continuarea DJ102 peste DN1B” cod SMIS 41958 - Axa 

prioritară  I ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, 

DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul ”Poli urbani de 

creştere”;  

- Raportul Directiei Economice nr. 23446/08.12.2015; 

- Adresa ADR Sud Muntenia nr. 32447/02.12.2015; 

- Prevederile art. 44 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului 

„Creşterea accesibilităţii către partea de nord a polului de creştere, în special către 

Spitalul judeţean Prahova, prin realizarea pasajului rutier în continuarea DJ102 

peste DN1B”, COD SMIS 41958, în cadrul Programului Operaţional Regional 

2007 - 2013, Axa prioritară  I ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 



urbani de creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-

domeniul ”Poli urbani de creştere” cu atingerea obiectivelor și realizarea 

indicatorilor asumați. 

Art.2 Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 / Sinteza 

proiectelor finanțate / propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii 

de Coeziune a UE, Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și 

instrumente postaderare a proiectului „Creşterea accesibilităţii către partea de nord 

a polului de creştere, în special către Spitalul judeţean Prahova, prin realizarea 

pasajului rutier în continuarea DJ102 peste DN1B”, COD SMIS 41958, contract de 

finanţare nr. 3602 din data de 11 ianuarie 2013. 

Art.3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului 

în termenul menţionat la art.1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi 

acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 5.000.000 lei (inclusiv 

TVA) și va fi introdusă în bugetul local al judeţului Prahova pe anul 2016. 

Art.4. Lista de investiţii / Sinteza proiectelor finanțate / propuse la finanțare 

în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole 

Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare a proiectului vor 

fi definitivate şi aprobate odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. 

Art.5 Se împuterniceşte domnul Bogdan Andrei Toader, Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, să semneze toate actele necesare din contractul de 

finanţare nr 3602/din data de 11 ianuarie 2013 în numele Județului Prahova 

Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția 

Proiecte cu Finațare Externă.  

Art.7 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate.  

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA COSMA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Mihail Pavel 

Ploieşti, 08 dec 2015 

Nr.159 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre de aprobare a datei limită de finalizare și a 

cheltuielilor necesare finalizării proiectului „CREŞTEREA 

ACCESIBILITĂŢII CĂTRE PARTEA DE NORD A POLULUI DE 

CREŞTERE, ÎN SPECIAL CĂTRE SPITALUL JUDEŢEAN PRAHOVA, 

PRIN REALIZAREA PASAJULUI RUTIER ÎN CONTINUAREA DJ102 

PESTE DN1B”, cod SMIS 41958  

Axa prioritară  I ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 

creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,  

Sub-domeniul ”Poli urbani de creştere” 

 

 

În cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară I ,,Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul ”Poli urbani de creştere”, UAT Județul 

Prahova a depus în calitate de beneficiar proiectul „Creşterea accesibilităţii către 

partea de nord a polului de creştere, în special către Spitalul judeţean Prahova, prin 

realizarea pasajului rutier în continuarea DJ102 peste DN1B”, COD SMIS 41958.  

 

În urma implementării proiectului se doresc următoarele: 

- asigurarea accesibilității către Spitalul Judeţean de Urgentă Ploieşti - 

Prahova; 

- asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne; 

- creșterea mobilității în reţeaua rutieră a Polului de creştere Ploieşti - Prahova, 

prin reducerea timpului de comutare între diverse puncte din cadrul Polului;  

- decongestionarea traficului, creșterea fluenței și siguranţa circulației; 

- reducerea implicaţiilor negative asupra mediului, prin reducerea timpului de 

deplasare și a consumului de carburanţi; 

1.- creşterea mobilităţii forţei de muncă, prin facilitarea transportului forţei de 

munca din cadrul Polului de Creştere Ploieşti - Prahova către zonele economice, 

comerciale și de servicii; 

- dezvoltarea mai rapidă a regiunii, prin facilitarea accesului și deschiderea 

intraregională, care vor stimula dezvoltarea întreprinderilor, în special a celor 

pentru care transportul este esenţial. 

Contractul de finantare nr. 3602 semnat în data de 11 ianuarie 2013 a fost 

inclus pe lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a 
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POR 2007-2013. Suma estimată pentru anul 2016, necesară finalizării proiectului 

este de 5.000.000 lei (inclusiv TVA).  

În perioada angajată pentru execuție au fost sistări ale activității pe șantier 

datorate condițiilor meteorologice deosebite notificate cu coduri de către INMH, 

constructorul a întâmpinat dificultăți financiare, dificultăți în mobilizarea resurselor 

umane, întârzieri în aprovizionarea unor materiale cu caracteristici tehnice speciale 

și apariția unor diferențe de cantități / neconcordanțe între cele prevăzute în 

proiectul tehnic și situația din teren. 

Din adresa ADR Sud Muntenia nr. 32447/02.12.2015 rezultă necesitatea 

întocmirii unui act aditional privitor la prelungirea contractului de finanțare a 

proiectului. Scopul acestui demers îl reprezintă îndeplinirea integrală a obiectivelor 

și indicatorilor și asigurarea funcționalității din surse proprii ale beneficiarului 

(cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului). Neîncheierea actului aditional de 

prelungire a perioadei de implementare conduce la rezilierea contractului de 

finanțare și returnarea tuturor sumelor virate de M.D.R.A.P. 

În vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului din surse 

proprii, este necesară transmiterea către ADR Sud Muntenia a unei documentații 

care cuprinde și hotărârea Consiliului Județean Prahova prin care se aprobă 

introducerea în lista de investiții / Sinteza proiectelor finanțate / propuse la finanțare 

în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole 

Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare a proiectului pe 

anul 2016 a acestui obiectiv, precum si sumele necesare în vederea finalizării 

proiectului. 

Vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

Vicepreşedinte, 

Bogdan-Andrei Toader, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMĂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă 

Nr. 23368/07.12.2015 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre de aprobare a datei limită de finalizare și a 

cheltuielilor necesare finalizării proiectului „CREŞTEREA 

ACCESIBILITĂŢII CĂTRE PARTEA DE NORD A POLULUI DE 

CREŞTERE, ÎN SPECIAL CĂTRE SPITALUL JUDEŢEAN PRAHOVA, 

PRIN REALIZAREA PASAJULUI RUTIER ÎN CONTINUAREA DJ102 

PESTE DN1B”, cod SMIS 41958 - Axa prioritară  I ,,Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”,  

Sub-domeniul ”Poli urbani de creştere” 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea teritorială durabilă 

prin îmbunătăţirea infrastructurii rutiere si a relaţiilor funcţionale dintre zonele 

urbane si rurale din cadrul Polului de Creştere Ploieşti – Prahova, obiectiv ce 

corespunde Programului Operațional Regional  Axa prioritară  I ,,Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul ”Poli urbani de creştere” 

În cadrul Programului mai sus amintit, UAT Județul Prahova a depus, în 

calitate de solicitant, proiectul „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a 

polului de creştere, în special către Spitalul judeţean Prahova, prin realizarea 

pasajului rutier în continuarea DJ102 peste DN1B”, COD SMIS 41958, pentru care 

a fost semnat contractul de finanțare numărul 3602/11 ianuarie 2013.  

În perioada angajată pentru execuție au fost sistări ale activității pe șantier 

datorate condițiilor meteorologice deosebite notificate cu coduri de către INMH, 

constructorul a întâmpinat dificultăți financiare, dificultăți în mobilizarea resurselor 

umane, întârzieri în aprovizionarea unor materiale cu caracteristici tehnice speciale 

și apariția unor diferențe de cantități / neconcordanțe între cele prevăzute în 

proiectul tehnic și situația din teren, astfel proiectul a fost inclus în ”lista cu 

proiectele cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007 – 

2013”. Suma estimată pentru anul 2016, necesară finalizării proiectului este de 

5.000.000 lei (inclusiv TVA).  

Din adresa ADR Sud Muntenia nr.32447/02.12.2015 rezultă necesitatea 

întocmirii unui act adițional privitor la prelungirea contractului de finanțare a 

proiectului. Scopul acestui demers îl reprezinta indeplinirea integrala a obiectivelor 



si indicatorilor si asigurarea functionalitatii din surse proprii ale beneficiarului 

(cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului). Neincheierea actului aditional de 

prelungire a perioadei de implementare conduce la rezilierea contractului de 

finantare si returnarea tuturor sumelor virate de M.D.R.A.P. 

In vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului din surse 

proprii, este necesara transmiterea catre ADR Sud Muntenia a unei documentatii 

care cuprinde si hotararea Consiliului Judetean Prahova prin care se aproba 

introducerea in lista de investitii / Sinteza proiectelor finanțate / propuse la finanțare 

în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole 

Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare a proiectului pe 

anul 2016 acest obiectiv, precum si sumele necesare in vederea finalizarii 

proiectului. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin Nicolae 


