
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii 

„Construire clădire Școala Gimnazială Specială nr.1 Ploiești”  

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi a precum şi 

Raportul  nr. 19.240 din 25.09.2017 al Direcţiei Generale Tehnică și Patrimoniu, prin care se 

propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii 

„Construire clădire Școala Gimnazială Specială nr.1 Ploiești”; 

 - prevederile art. 10 aliniatul 4 litera c din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de 

investiții  finanțate din fonduri publice ; 

 - prevederile art. 10 alin.(6) din  Ordinul nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificarile și 

completările ulterioare 

 -În temeiul prevederilor art. 91, alin. 3, lit. f 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 indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului de investiţii 

„Construire clădire Școala Gimnazială Specială nr.1 Ploiești”, potrivit anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

           Art. 2  -   Se aprobă suma de 268.390,12 lei reprezentând valoarea de cofinanțare 

de la bugetul local al județului, din care suma de 106.264,12  lei este decontată în anii anteriori; 

           Art. 3  -  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 
 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR, 

                                                                                                       BÎGIU HERMINA ADI 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

  Având în vedere faptul că, pentru obiectivul CONSTRUIRE CLĂDIRE ȘCOALĂ 

GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 PLOIEȘTI, a fost încheiat contractul de execuție lucrări, 

conform prevederilor art. 1, alin. (4), lit. (c) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și continutul cadru al documentațiilor tehnic – economice afernte obiectivelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, devizul general întocmit la faza de studiu de 

fezabilitate, se actualizează obligatoriu după finalizarea procedurii de achiziție publică, 

rezultând valoarea de finanțare a obiectivului. 

  Totdată, obiectivul fiind finanțat prin Programul Național de Dezvolatre Locală, 

trebuie avute în vedere și Normele metodologice de aplicare aprobate cu Ordinul nr. 

1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, în care, la art. 10, alin. (6), se 

menționează că unele dintre documentele ce trebuie prezentate, sunt hotărârea de aprobare 

a indicatorilor tehnico – economici actualizați și hotărârea de asigurare a finanțării pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se fionanțează de la bugetul de stat prin Program. 

  Drept urmare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 



ROMÂNIA 
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
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Nr. 19.240 din 25.09.2017 
 

 

 

 

R A P O R T 

 

În conformitate cu prevederile art.10 aliniatul 4 litera c din Hotărârea nr.907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general întocmit la 

faza de studiu de fezabilitate, se actualizează obligatoriu după finalizarea procedurii de 

achiziție publică pentru lucrări,rezultând valoarea de finanțare a obiectivului. 

Având în vedere faptul că, pentru obiectivul Construire clădire Școala 

Gimnazială Specială nr.1 Ploiești, a fost încheiat contractul de execuție lucrări, este 

necesară aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultați după actualizarea 

devizului general. 

Drept urmare, a fost inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire clădire Școala 

Gimnazială Specială nr.1 Ploiești “, pe care îl avizăm favorabil. 

   

 

DIRECTOR GENERAL, 
IONITA CORNELIU ADRIAN 

 

 

 



ROMÂNIA                                      ANEXĂ 
JUDEŢUL PRAHOVA                      La Hotărârea nr……... 
CONSILIUL JUDEŢEAN            din…………….…………… 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

„CONSTRUIRE CLĂDIRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 PLOIEȘTI” 

 

              
Beneficiar:                   -Județul Prahova 

 
Autoritate contractantă:  -Consiliul Județean Prahova 
 
Amplasament:             - mun. Ploiești, str. Șoseaua Vestului, nr. 14-16  

 
Indicatori economici:   - Valoarea actualizata investitiei (inclusiv TVA)  -   4.658.033,44 lei 
            din care C+M (inclusiv TVA)                            -   4.065.205,32 lei 

 
Indicatori tehnici: 

  Număr total de copii 156 și 13 cadre didactice, din care: 

      48 copii + 4 cadre didactice–parter 

    108 copii + 9 cadre didactice -etaj 

 Săli de clasă – 1 sală clasă pentru preșcolari, 1 sală pentru clasă pregătitoare, 2 săli 

pentru clasa I și câte o sală pentru clasele II-X (9 clase); 

 Vestiar filtru pentru grupa de preșcolari; 

 Cabinete medicale (terapie logopedică, psihodiagnoză, kinetoterapie), izolator, baie; 

 Laborator Ael; 

 Bibliotecă; 

 Sala de educație fizică cu vestiare și grupuri sanitare; 

 Sala relaxare; 

 Sala terapii educaționale; 

 Sala de mese cu oficiu; 

 Spații administrative: birou director și director adjunct, secretariat, cancelarie, birou 

contabilitate și administrator, arhiva; 

 Spații de depozitare: magazii, arhiva; 

 Grupuri sanitare și vestiare pentru elevi și angajați; 

 Spații tehnice: atelier mecanic; 

 Spații de circulație și de recreație (holuri, scări, terase); 

 Curtea școlii (spații verzi, împrejmuire curtea școlii, alei pietonale, cabină poartă) 

 

            Suprafata construita    Sc  = 1.208,44 mp 

 Suprafața construită desfășurată  Sd        = 2.150,29 mp 

 Suprafața utilă    Su = 1.758,24 mp 

  

Durata de realizare:          12 luni 
 
Finanţarea obiectivului:   buget local/buget de stat (PNDL), conform devizului general actualizat 
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