
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentarii finantarii proiectului  

„Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul 

locuitorilor judeţului Prahova”  

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 

nr. 22392/10.12.2014 al  Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene, prin care se propune 

aprobarea suplimentarii finantarii proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic 

medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor judeţului Prahova” ș i a 

cheltuielilor legate de implementarea proiectului; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 29/30.01.2012 privind promovarea 

proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în 

beneficiul locuitorilor judeţului Prahova”; 

- Adresa nr. 35915/10.12.2014 a Spitalului Județ ean de Urgenț ă Ploieș ti, 

referitoare la suplimentarea finantarii de catre Consiliului Județ ean Prahova a 

proiectului  „Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în 

beneficiul locuitorilor judeţului Prahova”; 

În temeiul 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 suplimentarea finanţarii proiectului „Dezvoltarea sistemului 

informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor judeţului Prahova” 

cu suma de 1.673.538,90 lei  de la bugetul Consiliului Judetean Prahova, aceasta urmând 

a fi restituita integral de catre Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti la incasarea cererii 

finale de rambursare. 

Art.2  Serviciul gestiune documente şi managementul calităţii va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA COSMA 

    

 
CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                            

                                                                                                                     SECRETAR,  

                                                                                                                 MIHAIL PAVEL                                                                                                                                                                           

 

Ploieşti, 15 dec 2014 

Nr.190 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii finantarii proiectului  

„Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul 

locuitorilor judeţului Prahova”  
 

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa 

prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 

Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 

„Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 

necesar - la nivel local”, are ca scop dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem 

informatic integrat, asigurând accesul cetăţenilor şi personalului medical la servicii informatice de tip e-

sănătate. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti este in faza finala a implementarii proiectului „Dezvoltarea 

sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor judeţului Prahova”, 

aprobat prin contractul de finantare nr. 752/324 local/2013 incheiat cu Ministerul pentru Societatea 

Informationala. 

Prin adresa nr.35915/10.12.2014, inregistrata la Consiliul Judetean Prahova cu nr. 

22374/10.12.2014, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti ne instiinteaza ca prin contractul de finantare   

s-a stipulat ca rambursarea cheltuielilor se va efectua prin doua cereri de rambursare, una in cursul lunii 

iulie si alta la finalizarea proiectului. In vederea achitarii tuturor facturilor pentru finalizarea proiectului 

este necesara existenta unui cash-flow in suma de 4.285.729,12 lei.  

Deoarece spitalul are in contul finantarii proiectului, la data trimiterii adresei, suma de 

2.612.190,22 lei, reprezentand contributia Consiliului Judetean Prahova si suma aferenta incasarii primei 

cereri de rambursare, solicita suplimentarea finantarii de la bugetul Consiliului Judetean cu suma de 

1.673.538,90 lei, suma ce va fi restituita integral la incasarea celei de a doua cereri de rambursare.  

Neasigurarea acestei sume conduce spitalul in imposibilitatea de a plati facturile in cadrul acestui 

proiect si implicit nefinalizarea lui, precum si nedepunerea documentatiei pentru cererea finala de 

rambursare, iar ulterior returnarea cofinantarii europene. 

Faţă de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre 

aprobare.  

 

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA COSMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA ABSORBŢIE FONDURI EUROPENE 

Nr. 22392/10.12.2014 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii finantarii proiectului  

„Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor 

judeţului Prahova”  

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, 

Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, 

Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la nivel local”, are ca scop dezvoltarea 

serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic integrat, asigurând accesul 

cetăţenilor şi personalului medical la servicii informatice de tip e-sănătate. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti ne informeaza ca se afla in faza finala a 

implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate 

în beneficiul locuitorilor judeţului Prahova”, aprobat prin contractul de finantare nr. 752/324 

local/2013 incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala. 

Prin adresa nr.35915/10.12.2014, inregistrata la Consiliul Judetean Prahova cu nr. 

22374/10.12.2014, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti ne instiinteaza ca prin contractul de 

finantare s-a stipulat ca rambursarea cheltuielilor se va efectua prin doua cereri de rambursare, 

una in cursul lunii iulie si alta la finalizarea proiectului. In vederea achitarii tuturor facturilor 

pentru finalizarea proiectului este necesara existenta unui cash-flow in suma de 4.285.729,12 lei.  

Deoarece spitalul are in contul finantarii proiectului, la data trimiterii adresei, suma 

de 2.612.190,22 lei, reprezentand contributia Consiliului Judetean Prahova si suma 

aferenta incasarii primei cereri de rambursare, solicita suplimentarea finantarii de la 

bugetul Consiliului Judetean cu suma de 1.673.538,90 lei, suma ce va fi restituita integral la 

incasarea celei de a doua cereri de rambursare.  

Neasigurarea acestei sume conduce spitalul in imposibilitatea de a plati facturile in cadrul 

acestui proiect si implicit nefinalizarea lui, precum si nedepunerea documentatiei pentru cererea 

finala de rambursare, iar ulterior returnarea cofinantarii europene. 
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat, care respectă prevederile Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

      DIRECTOR EXECUTIV , 

       MARIUS CONSTANTIN NICOLAE 

 


