ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor aferente proiectului
,,Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”
promovat de către Consiliul Județean Prahova

-

-

Având în vedere:
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, domnul
Bogdan-Andrei Toader şi Raportul nr. 23552/16.11.2017 al Direcţiei Proiecte cu
Finanţare Externă prin care se propune aprobarea bugetului și a cheltuielilor
aferente proiectului „Administrație publică eficientă, servicii de calitate la
nivel local”, de către Consiliul Judeţean Prahova;
Prevederile Ghidului Solicitantului aferent POCA 2014-2020;
Prevederile HCJ 193/30.11.2017 privind pregătirea și promovarea proiectului
,,Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”;
Prevederile art. 47 și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 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 bugetul proiectului ,,Administrație publică eficientă, servicii
de calitate la nivel local” şi cheltuielile aferente ale acestuia după cum urmează :
- Valoarea totală a proiectului: 701.505,00 Lei
- Valoarea eligibilă a proiectului: 589.500,00 Lei
- Finanțare nerambursabilă (98%): 577.710,00 Lei
- Cofinanțare (2%): 11.790,00 Lei
- TVA aferent cheltuielilor eligibile: 112.005,00 Lei
Art.2 Se aprobă contribuția proprie din bugetul Consiliului Judeţean Prahova în
valoare de 11.790,00 Lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, începând
cu anul 2018.
Art.3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Bogdan-Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Hermina-Adi Bîgiu
Ploieşti, ____________
Nr._________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind
aprobarea bugetului şi a cheltuielilor aferente proiectului
„Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”,
promovat de către Consiliul Judeţean Prahova
Proiectul „Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”
îşi propune îmbunătăţirea serviciilor furnizate către cetăţeni de către Consiliul Judeţean
Prahova prin implementarea unui instrument de management al performanței și al
calității, CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor
publice, Common Assessment Framework) şi prin pregătirea şi certificarea
competenţelor dobândite în urma pregătirii personalului din administraţia publică
(personal de execuţie şi de conducere şi aleşi locali).
CAF este un instrument creat special pentru administrația publică din statele
membre ale UE prin care angajaţii identifică punctele slabe şi punctele forte ale
funcţionării instituţiei şi propun soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii, are un potenţial
mare de inovare şi presupune un grad ridicat de implicare a angajaților, fără costuri
ulterioare.
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 210 de persoane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean și, respectiv, al aleșilor locali şi din
cadrul a două instituţii subordonate, respectiv Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Prahova şi Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Prahova, ce vor
beneficia de formare și vor fi certificate în domeniul managementului calităţii –
utilizarea instrumentului CAF.
Proiectul îşi propune să utilizeze instrumentul CAF de autoevaluare a activităţii
organizaţiilor în vederea stabilirii unui plan de măsuri de îmbunătăţire şi eficientizare a
activităţii cu scopul optimizării serviciilor către cetăţeni.
Valoarea totală a proiectului este de 701.505,00 Lei, din care contribuția proprie
din bugetul Consiliului Județean va fi de 11.790,00 Lei, începând cu anul 2018
Având în vedere necesitatea asigurării unui management performant şi a
serviciilor eficiente către cetăţeni în concordanţă cu măsurile stabilite la nivel naţional
prin Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, propunem
aprobarea bugetului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Administrație publică
eficientă, servicii de calitate la nivel local”, de către Consiliul Judeţean Prahova.
Supun Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE,
Bogdan-Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
Nr. 23552 / 16.112017

Ploiești, 16.11.2017

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor aferente
proiectului
„Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”,
promovat de către Consiliul Judeţean Prahova
Programul Operațional Capacitate Administrativă este finanţat din Fondul Social
European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea capacității
instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației
publice (OT 11) și își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și
instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă. POCA răspunde
priorităţii de investiţii 11i Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în
eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în
vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe.
Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management
performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței,
eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea
accesului și a calității serviciilor furnizate.
Proiectul propus se încadreaza în prioritățile programului, ale axei prioritare 2
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente și Obiectivul specific
2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia
pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020).
Proiectul „Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”
are ca obiectiv general optimizarea proceselor orientate către beneficiari, în concordanţă
cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 prin introducerea
instrumentului de management al calităţii CAF (Common Assessment Framework), un
instrument creat la nivel european special pentru utilizare în sectorul public, iar grupul
ţintă al proiectului este reprezentat de 210 de persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean și aleșilor locali, respectiv din instituţiile
subordonate Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi Direcţia
Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Prahova.
-

Valoarea totală a proiectului: 701.505,00 Lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 589.500,00 Lei
Finanțare nerambursabilă (98%): 577.710,00 Lei
Cofinanțare (2%): 11.790,00 Lei
TVA aferent cheltuielilor eligibile: 112.005,00 Lei

Contribuția Consiliului Județean Prahova este de 123.795,00 Lei reprezentând
cota de cofinanțare și TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, TVA-ul fiind recuperabil la
momentul depunerilor cererile de rambursare.
Faţă de cele prezentate mai sus propunem aprobarea prezentului proiect de
hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius-Constantin Nicolae

