
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente 

specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna 

Poienarii Burchii, judeţul Prahova” -Axa prioritară 3 Imbunătăţirea 

infrastructurii sociale, DMI 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale, COD SMIS 32173 

 

Având în vedere: 

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

Consiliului Judeţean Prahova, 

-Raportul nr. 23242/07.12.2015 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă,  

-Raportul nr. 23379/07.12.2015 a Direcţiei Economice, 

prin care se propun data limită de finalizare și cheltuielile necesare finalizării 

proiectului „Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente 

specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii 

Burchii, judeţul Prahova” ”-Axa prioritară 3 Imbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 

3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale, COD SMIS 32173, 

-Adresa ADR Sud Muntenia nr. 32447/02.12.2015; 

-Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr.IA 35656 

P/04.12.2015; 

-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 

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor 

beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru 

Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova” 

COD SMIS 32173, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 3, Domeniul de 



Intervenţie 3.2 Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumaţi. 

Art.2 Se aprobă introducerea în lista de investiţii/ Sinteza proiectelor finanţate/propuse 

la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii 

Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităti şi instrumente postaderare  pe anul 

2016 a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente 

specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii 

Burchii, judeţul Prahova” COD SMIS 32173, contract de finanţare nr. 4760 din data 

de 15 octombrie 2014. 

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 de 800.000 lei (inclusiv TVA) va 

fi introdusă în bugetul local al judeţului Prahova în anul 2016 la capitolul “alte 

transferuri de capital către instituţii publice”. 

Art.4. Lista de investiţii/ Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul 

programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole Comune şi de 

Pescuit şi a altor facilităti şi instrumente postaderare  va fi definitivată şi aprobată 

odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. 

Art.5 Se împuterniceşte domnul Radu Leonida Popescu, director al C.I.T.O.P.A.H. 

Tătărăi, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr 

4760/15.10.2014. 

Art.6 Serviciul Gestiune Documente şi Relatii Publice va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA COSMA 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Mihail Pavel 

 

Ploieşti, 08 dec 2015 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

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

necesare finalizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de 

Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat 

Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova” -Axa prioritară 3 

Imbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale, COD SMIS 32173 

 

 

Pentru a respecta standardele de calitate existente în domeniul protecţiei sociale, 

dar şi din dorinţa de a oferi servicii corespunzătoare beneficiarilor unităţilor de 

protecţie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a 

elaborat un plan de dezvoltare şi modernizare a unităţilor de asistenţă socială. Acesta 

cuprinde o serie de obiective pentru fiecare unitate de protecţie, iar pentru realizarea 

unora dintre acestea , date fiind liniile de finanţare lansate, pot fi atrase fonduri externe 

nerambursabile. 

În cadrul Programul Operaţional Regional, Axa 3, – Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2– 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale,  

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, 

sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, care este furnizor de servicii sociale cu 

personalitate juridică şi acreditat conform legii a depus în calitate de solicitant 

proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice 

nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 

pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul 

Prahova”şi urmăreşte: 

 asigurarea condiţiilor optime de trai în cadrul unităţii de asistenţă socială 

 crearea facilitatilor de acces pentru persoanele cu dezabilităţi 

 echiparea corespunzătoare a centrului 

 integrarea acestuia în categoria centrelor care corespund exigenţelor impuse de 

legislaţia privind protecţia şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap,  



Contractul de finantare nr. 4760 semnat in data de 15 octombrie 2014, a fost 

inclus pe lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 

2007-2013. Suma estimata de CITOPAH Tatarai pentru anul 2016 necesara finalizarii 

proiectului este de 800.000 lei (inclusiv TVA).  

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

intocmirii unui act aditional privitor la prelungirea contractului de finantare a 

proiectului. Scopul acestui demers il 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 pe anul 2016 acest obiectiv, precum si sumele necesare in vederea finalizarii 

proiectului. 

Vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

Vicepreşedinte, 

Bogdan-Andrei Toader, 
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Nr. 23242/07.12.2015 

 

 

RAPORT 

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

necesare finalizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de 

Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat 

Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova” -Axa prioritară 3 

Imbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale, COD SMIS 32173 
 

 

Obiectivul Programului Operaţional Regional, Axa 3, îl reprezintă finanţarea 

proiectelor care urmăresc îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile 

sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea 

unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. 

În cadrul Programul Operaţional Regional, Axa 3, – Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale,  

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, 

sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, care este furnizor de servicii sociale cu 

personalitate juridică şi acreditat conform legii a depus în calitate de solicitant 

proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice 

nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 

pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul 

Prahova” cod SMIS 32173. 

Contractul de finantare nr. 4760 semnat in data de 15 octombrie 2014, a fost 

inclus pe lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 

2007-2013. Suma estimata de CITOPAH Tatarai pentru anul 2016 necesara finalizarii 

proiectului este de 800.000 lei (inclusiv TVA).  

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

intocmirii unui act aditional privitor la prelungirea contractului de finantare a 

proiectului. Scopul acestui demers il 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 pe anul 2016 acest obiectiv, precum si sumele necesare in vederea finalizarii 

proiectului. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin Nicolae 


