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Cuvânt înainte al Președintelui  

Consiliului județean Prahova,  

Domnul Bogdan Andrei TOADER 

 
 

 

În cursul anului 2019, am continuat o serie de proiecte demarate în anii anteriori, un 

exemplu concret fiind investițiile în zona sistemului de sănătate județean, precum și 

din infrastructura rutieră, socială, educațională și culturală. 

2019 a fost, fără îndoială, anul investițiilor în infrastructura medicală, al semnării 

contractelor cu finanțare europeană și al modernizării infrastructurii rutiere pe zeci de 

drumuri administrate de Consiliul Județean Prahova. Faptul că județul Prahova s-a 

menținut pe tot parcursul anului trecut în topul județelor din Regiunea Sud Muntenia 

în privința numărului de contracte semnate, cele mai valoroase dintre acestea fiind 

ale Consiliului Județean, demonstrează că programele de dezvoltare a județului 

Prahova și-au urmat cursul normal în 2019. 

În privința fondurilor europene, anul trecut, aproape un sfert din sumele alocate 

Regiunii Sud Muntenia au fost atrase în județul Prahova, iar Consiliul Județean 

Prahova a fost beneficiarul semnării contractelor pentru finanțarea unor proiecte 

destinate infrastructurii spitalicești, infrastructurii rutiere sau infrastructurii sociale și 

culturale. A fost un an foarte important pentru accesarea fondurilor europene, ca 

exemplu, numai prin intermediul Programului Operațional Regional fiind în 

implementare proiecte majore destinate modernizării infrastructurii medicale, rutiere, 

sociale și din alte domenii de activitate. Printre acestea, s-au aflat extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și recompartimentarea Unității de Primiri Urgențe a 

Spitalului de Urgență Ploiești (unde lucrările au început imediat după finalizarea 

etapei de proiectare), precum și extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, reabilitarea termică 

și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Ploiești, 

modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ102D, 

DJ100C, dar și modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 

720.  

În domeniul sanitar, care a fost și a rămas una dintre prioritățile mandatului meu la 

conducerea Consiliului Județean Prahova, Spitalul Județean de Urgență – cea mai 

mare unitate medicală cu paturi a județului – s-a aflat în vârful ierarhiei investițiilor 

cu fonduri europene sau de la bugetul județului. Pe lângă refacerea infrastructurii cu 
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fonduri europene (UPU și ambulatoriul integrat), s-a lucrat pe tot parcursul anului 

2019 la modernizarea locației Nord a Spitalului Județean de Urgență Ploiești.  Anul 

trecut a fost pusă în funcțiune și o nouă investiție care contribuie la siguranța 

pacienților, a personalului medical, dar și a familiilor celor care sunt internați în cea 

mai mare unitate medicală a Prahovei – un sistem de camere de supraveghere, 

pentru a fi asigurate condițiile pentru ca atât bolnavii, cât și medicii și asistentele, dar 

și aparținătorii veniți în vizită, să fie în siguranță. 

Pentru că sănătatea noastră, a tuturor prahovenilor, este prioritară, s-au alocat 

fonduri substanțiale pentru dotarea cu aparatură medicală performantă.  

În anul 2019, au continuat demersurile destinate construirii lângă spital a unei parcări 

de mari dimensiuni, pe un teren preluat în domeniul județului de la Primăria Ploiești. 

Ne-am străduit și am și reușit să obținem de la Primăria municipiului Ploiești terenul 

de aproximativ 4000 metri pătrați din imediata apropiere a Spitalului Județean, 

pentru realizarea unei parcări adecvate nevoilor cetățenilor, cu fonduri asigurate 

integral de Consiliul Județean Prahova. 

Drumurile județene s-au aflat, de asemenea, în atenția noastră în cursul anului trecut, 

pentru că infrastructura rutieră trebuie menținută la un nivel corespunzător unui 

trafic normal în fiecare an. Și aici au fost semnate contracte de finanțare europeană și 

lansate licitațiile pentru două proiecte cu finanțare europeană, elaborate de către 

echipele Consiliului Județean Prahova, aflate acum în implementare, ce depășesc 

valoarea totală de 200 de milioane de lei. În martie 2019 au fost parafate contractele 

de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 

102K, DJ102D, DJ100C – valoarea contractului de finanțare 153.162.417 lei și, 

respectiv modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 

a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (Km. 

15+500 – Km. 30+000) – valoarea contractului de finanțare 66.416.852 lei. La finalul 

anului 2019, se aflau în derulare procedurile necesare finalizării achiziției pentru 

contractul de lucrări. 

În 2019, pe de altă parte, a continuat programul de asfaltare a unor sectoare de 

drumuri județene, aproape 100 de kilometri din arterele rutiere aflate în 

administrarea Consiliului Județean Prahova, având covoare asfaltice noi pe 

tronsoanele pe care existau probleme. În urma acestor lucrări, a crescut semnificativ 

siguranța rutieră, iar șoferii nu mai sunt nevoiți să ocolească zonele nesigure. Printre 

arterele rutiere județene pe care se circulă în siguranță datorită reparațiilor din 2019 

se află drumuri județene din localitățile Balta Doamnei, Șirna, Poienarii Burchii, 

Gorgota, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Râfov, Valea Călugărească, Dumbrava, 

Drăgăneşti, Sălciile, Boldeşti Grădiştea, Colceag, Baba Ana (Conduratu), Ciorani, 
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Podenii Noi, Iordăcheanu, Păcureţi, Bălţeşti, Lapoş, Salcia, Sângeru, Ceptura, Valea 

Doftanei, Voila (Câmpina), Şotrile, Păuleşti și Secăria. 

2019 a însemnat, de asemenea, alocarea de fonduri mai mari pentru activitățile de 

interes public desfășurate de ONG-uri în județul Prahova. Astfel, colaborarea dintre 

Consiliul Județean Prahova și organizațiile neguvernamentale a ajuns la un nou nivel 

în 2019, când fondurile pentru ONG-uri au crescut comparativ cu anul anterior. Au 

fost semnate 24 de contracte de finanțare, însumând circa 626.000 de lei, fonduri 

alocate de la bugetul județului.  

În zona de Educație, în luna noiembrie 2019 au fost reluate lucrările la Școala Specială 

nr. 1 din Ploiești, în imediata apropiere a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova, pe Șoseaua Vestului din municipiul reședință de județ. 

Acesta este un obiectiv de investiții pentru care a fost necesară reluarea procedurii de 

achiziție, astfel încât – după rezilierea contractului anterior – să poată fi reluate 

lucrările la clădirea care va contribui la desfășurarea unei activități educaționale 

normale pentru elevii cu nevoie speciale. 

În decembrie 2019, a avut loc cea de-a doua ediție a Galei de excelență a 

învățământului prahovean, organizată de Consiliul Județean Prahova pentru 

recunoașterea meritelor deosebite ale elevilor și profesorilor de elită ai județului 

nostru. Elevi și profesori din galeria superlativelor învățământului prahovean au fost 

premiați de Consiliul Județean pentru rezultatele pe care le-au obținut în anul școlar 

2018/2019 la concursurile naționale și internaționale, în diverse domenii de studiu, în 

total fiind acordate 568 de premii, dintre care 358 - elevilor și alte 210 – profesorilor 

coordonatori. 

Din 2019, Prahova are și propriul steag, format dintr-o pânză dreptunghiulară, cu 

proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albă, pe ambele fețe, 

în centru fiind imprimată stema județului. Acest nou simbol al județului a fost arborat 

la instituții publice de pe raza întregului județ. 
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Sinteza activității  

aparatului de specialitate, structurată pe departamentele de specialitate, 

 realizată în anul 2019 

 
 

Activitatea Consiliului Județean Prahova, în prima parte a anului 2019, s-a 

desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, iar odată cu noile măsuri de 

reformă a administrației publice locale, ce au avut ca efect abrogarea legii menționate 

și adoptarea unui cadru unitar de organizare și funcționare pentru autoritățile 

administrației publice locale, activitatea autorității administrației publice județene s-a 

desfășurat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Prahova și a Regulamentelor de organizare și funcționare internă și, de asemenea, în 

conformitate cu alte norme legale incidente înfăptuirii actului administrativ public, 

urmărindu-se continuu realizarea și furnizarea de servicii publice de calitate destinate 

interesului cetățenilor. 

 

 Conform prevederilor O.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare, activitatea Consiliului județean este configurată pe baza anumitor categorii 

principale de atribuții ce vizează organizarea şi funcţionarea aparatului propriu de 

specialitate, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

comerciale; dezvoltarea economico-socială a judeţului; gestionarea patrimoniului 

judeţului; gestionarea serviciilor publice din subordine, precum și cooperarea 

interinstituţională. 

 

 În exercitarea atribuțiilor sale, realizate pe baza actelor normative care 

reglementează îndeplinirea și expansiunea la nivel administrativ a fiecărei arii 

atribuționale, prin departamentele de specialitate, Consiliul județean constituie factorul 

ce contribuie consistent la dezvoltarea continuă și armonioasă a județului, înglobând în 

activitatea sa planurile economic, social, cultural, educațional, sănătate, turism, etc.. 

 

 Pentru buna cunoaștere și transparentizare a activității, Consiliul județean 

Prahova, în  baza dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, cu modificările și completările ulterioare, prezintă Raportul 

aparatului de specialitate privind activitatea desfășurată în anul 2019. 
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TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 

Informații despre managementul resurselor umane 
 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

- Activitatea structurii -  

 

 

Nr 

crt 

Denumire  activitate   Mărimea  

1. Fundamentare pentru elaborarea de acte 

administrative pentru aparatul de 

specialitate și pentru instuțiile din 

subordine  

(rapoarte și referate pentru hotărâri de 

consiliu, respectiv pentru dispoziții ale 

președintelui cu privire la structura 

organizatorică a aparatului de 

specialitate al Consiliului județean 

Prahova și a instituțiilor subordonate, 

stabilire de drepturi salariale și 

modificări ale raporturilor de muncă și 

sau serviciu, ROI și ROF) 

aproximativ 60 hotărâri de consiliu  

județean; 

aproximativ 230 dispoziții ale 

președintelui. 

  

2. Întocmirea lunară a statului de funcții 

nominal pentru aparatul de specialitate  

12 state de funcții nominale  

3. Completarea și actualizarea permanentă 

a dosarelor profesionale și personale 

(cereri de concedii de odihnă, declarații 

de avere, de interese, adeverinte, dosare 

de pensionare, note de lichidare,  

REVISAL, portal A.N.F.P.), 

corespondență cu A.N.I. pentru 

(funcționari publici și personal 

contractual )   

pentru un număr mediu scriptic  plătit  

de  231 salariați  

4. Informații despre fluctuație de personal 

(raportul dintre numărul total de 

angajați plecați voluntar sau involuntar 

din instituție în anul 2019 și numărul 

mediu scriptic al personalului ) - nivel 

de comparație nu mai mare de 0,20 

9/231=0,04 

4.1 - fluctuație la nivelul funcțiilor de 1/29=0,03 
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conducere (raport dintre numărul 

angajaților de pe funcții de conducere 

plecați din instituție în cursul anului 

2019 și numărul total de funcții publice 

de conducere din instituție ) 

4.2 - numărul de funcții de conducere 

exercitate temporar  

2 

 

5. Venitul mediu (inclusiv diferitele 

sporuri) 

 8.777  lei / lună  

6. Gestionarea și monitorizarea 

declarațiilor de avere, de interese 

personale și de incompatibilități pentru 

consilierii județeni  (inclusiv 

președintele și vicepreședinții 

Consiliului județean Prahova) 

 pentru  37 de consilieri județeni  

7. Numărul de concursuri organizate  7  (6 la sediul CJPH, 1 la sediul 

ANFP) 

7.1 Organizarea concursului de promovare 

în funcție publică de conducere  

pentru 2 funcții  

7.2. Organizarea concursului de promovare 

în grad profesional semestrial 

(funcționari publici și personal 

contractual) 

pentru 5 salariați  

7.3. Organizare  concurs de recrutare în 

funcție  publică de execuție    

pentru 3 funcții  

7.4 Organizare concurs de recrutare în 

funcție  de natură contractuală (de 

execuție și de conducere )    

pentru 1 funcție 

8. Elaborarea Planului de perfecționare a 

cunoștințelor profesionale și realizarea 

de ore de training pentru angajații 

instituției  

În medie de  25,8 ore / angajat 

9. Organizarea evaluării anuale pentru 

salariații instituției   

Pentru un număr mediu scriptic plătit  

de 231 salariați   

10. Corespondență cu instituțiile și 

autoritățile publice din județ, petiții  

aproximativ 50 scrisori  

 

11. Organigrama cu evidențierea  numelor 

persoanelor cu funcții de conducere* și 

a numărului de posturi ocupate, 

respectiv a numărului total de posturi 

disponibile: 

Numărul total aprobat  este de 247 

posturi/funcții: 

- 3 funcții de demnitate publică, 

- 1 funcție de  administrator public, 

- 4 posturi cabinet președinte,  

-1 post – cabinet vicepreședinte,  

-1 post – cabinet vicepreședinte, 

- 237 de posturi aparatul  de 
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specialitate ( din care:  196 posturi – 

funcții publice  ( funcția de secretar  

general județ și 25 de conducere și 

170 de execuție) și 41 de posturi de 

natură contractuală (2  funcții de 

conducere, 12  funcții de execuție de 

specialitate și 27 posturi personal de 

întreținere),  

- La 31 decembrie 2019 sunt vacante 5 

posturi funcție publică (1 funcție de 

conducere - șef birou  și 4 funcții de 

execuție)  
 

 

Aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova, conform ultimei 

modificări a organigramei aprobată, în anul 2019, prin HCJ nr. 106 /28.08.2019, se 

constituie conform structurii anexate la prezenul raport – Anexa nr. 1, sau poate fi 

consultată pe site-ul instituției www.cjph.ro -   

  

http://www.cjph.ro/files/HotarariCJP/2019/Hot%C4%83r%C3%A2rea%20nr.%20106

%20din%20data%2028-08-2019.pdf 
 

http://www.cjph.ro/files/Documente/Organigrama-CJ-august2019.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjph.ro/
http://www.cjph.ro/files/HotarariCJP/2019/Hot%C4%83r%C3%A2rea%20nr.%20106%20din%20data%2028-08-2019.pdf
http://www.cjph.ro/files/HotarariCJP/2019/Hot%C4%83r%C3%A2rea%20nr.%20106%20din%20data%2028-08-2019.pdf
http://www.cjph.ro/files/Documente/Organigrama-CJ-august2019.pdf
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FUNCȚII DE CONDUCERE  

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 

 LA DATA DE 31.12.2019 

 

 

*Organigrama cu evidențierea  numelor persoanelor cu funcții de conducere 

Nr.  

crt. 

Funcţia / Structura Nume şi prenume 

1. Administrator public Ionescu Fabioara 

2. Secretarul general al judeţului Bîgiu Hermina-Adi  

3. Director executiv,  

Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie 

Publică 

Tincă Alina-Georgiana 

4. Şef serviciu, 

Serviciul Juridic Contencios 

Enache Florin  

5. Şef serviciu, 

Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice 

Giulan Doina-Monica 

6. Şef serviciu, 

Serviciul Informatică 

Gheoca Dumitru-Severus 

7. Director executiv, 

Direcţia Economică 

Dovîncă Maria   

8. Director executiv adjunct, 

Direcţia Economică 

Grecu Eliza 

9. Şef serviciu, 

Serviciul Buget şi Creanţe 

Găvan Daniela 

10. Şef serviciu, 

Serviciul Financiar Contabilitate 

Șandor Ioana 

11. Director executiv, 

Direcţia Patrimoniu 

Barbălată Livia  

(promovat temporar ) 

12. Şef serviciu, 

Serviciul Urmărire Lucrări Publice, Gestionare 

Patrimoniu Societăţi Comerciale 

Stănescu Liliana 

(promovat temporar ) 

13. Director executiv, 

Direcţia Tehnică  

Ioniță Corneliu-Adrian   

14. Șef birou, 

Birou  drumuri și poduri 

Ababei Liliana 

15. Şef Serviciu, 

Serviciu  proiectare 

Mircea Iuliana-Cristina 
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16. Arhitect şef Iatan Luminiţa-Sînziana 

17. Director executiv adjunct, 

Arhitect Şef 

Muscalu Magdalena- 

Daniela  

18. Şef serviciu, 

Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi 

Cadastru 

Mogoş Cristina 

19. Director executiv, 

Direcţia Servicii şi Achiziţii Publice 

Iordăchescu Ion  

20. Director executiv adjunct, 

Direcţia Servicii şi Achiziţii Publice 

Stănescu Robert-Adrian 

21. Şef serviciu, 

Serviciul Transport 

Andron Alexandru 

22. Director executiv, 

Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă 

Nicolae Constantin- 

Marius 

23. Director executiv adjunct, 

Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă 

Constantinescu Silvia 

24. Şef serviciu,  

Serviciul Proiecte cu Finanţare Externă 

Năchilă Andreea- 

Magdalena 

25. Şef serviciu, 

Serviciul Resurse Umane 

Ion Elena 

26. Şef birou, 

Biroul Audit Intern 

Rotărescu Cristiana- 

Magdalena  

27. Șef birou, 

Biroul sănătate, cultură, învățământ, mass-media, 

sport-tineret, ONG-uri, turism  

vacant  

28. Şef birou (CM), 

Biroul Administrativ, Personal de Întreţinere şi 

Palatul Culturii 

Şerbănoiu Valentin 

29. Şef serviciu (CM), 

Serviciul Administrare Clădiri 

Topală Cristian 

 

*) http://www.cjph.ro/files/Documente/Organigrama-CJ-august2019.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjph.ro/files/Documente/Organigrama-CJ-august2019.pdf
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SITUAȚIA PRIVIND POSTURILE – FUNCȚII VACANTE 

DIN CADRUL APARATULUI  DE SPECIALITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA, 

la data de 31 decembrie 2019 

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE FUNCȚIE STRUCTURA/SUBSTRUCTURA 

FUNCȚII PUBLICE  DE  EXECUȚIE 

 

1.  
Consilier/superior  Serviciul Proiecte cu Finantare Externa- 

D.P.F.E.  

2.  Inspector /asistent Serviciul proiectare /  Directia Tehnica   

3.  Consilier juridic / principal  D.J.C.A.P- Serviciul juridic-contencios  

4.  Consilier/superior D.S.A.P -  Serviciul transport  

FUNCȚII  CONTRACTUALE  DE  EXECUȚIE 

 

1.  Pompier Biroul administrativ și personal 

întreținere / Direcția Patrimoniu 

FUNCȚII  PUBLICE  DE  CONDUCERE 

 

1.  Șef birou  Biroul sanătate, 

cultură,învățământ,mass-media, sport-

tineret,ong-uri, turism 

FUNCȚII  CONTRACTUALE  DE  CONDUCERE 

 

1.  
Administrator public 

(ocupat prin detașare) 
Consiliul Județean Prahova 

TOTAL 

 

5 posturi vacante din aparatul de specialitate 

 

1 post vacant – Cabinet vicepreședinte Pătrașcu Vasile 

Situația se actualizează periodic în funcție de modificări 
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BIROUL  AUDIT 

 

- Activitatea structurii -  

 

Activități principale 

 Biroul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Prahova asigură activitatea de audit intern pentru aparatul de specialitate şi unităţile 

subordonate, este organizat conform organigramei aprobate în subordinea directă a 

preşedintelui consiliului judeţean. Activitatea este realizată de către 7 salariaţi  din 

care un şef birou şi 6 auditori. 

 Biroul Audit Intern şi-a desfăşurat activitatea în baza planului anual de audit 

public intern aprobat de ordonatorul principal de credite.   

 Conform  Planului anual de audit public intern  aprobat,  în  cursul  anului 

2019 s-au  realizat 18  misiuni  de audit   public  intern, dintre care: 

- 17 misiuni de audit de regularitate 

- 1 misiune de evaluare a activității de audit în cadrul unei unități subordonate 

care are organizat compartiment de audit 

- 5 misiuni la compartimente în cadrul Consiliului Județean Prahova 

- 2 misiuni la centre școlare de educație incluzivă (Centrul Școlar de educație 

incluzivă Breaza și Școala nr. 2 Ploiești) 

- 1 misiune la Direcția Județeană  pentru Protecția Plantelor și întreținere Drumuri 

Județene 

- 1 misiune la Direcția Județeană de Pază 

- 2 misiuni la unități sanitare (Spitalul Județean de Urgență Ploiești) 

- 4 misiuni la societăți comerciale/parcuri industriale la care Consiliul Județean 

Prahova deține capital majoritar (1 misiune la Parcul Industrial Plopeni 

- 1 misiune la Parcul Industrial Brazi 

- 2 misiuni la S.C. Hidro Prahova S.A. 

- 1 misiune la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova 

- 1 misiune de evaluare a activității de audit intern la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

- 1 misiune dispusă de către Ministerul de Justiție prin UCAAPI –„Evaluarea 

sistemului de prevenire a corupției -2019”, misiune care s-a desfasurat atât la 

nivelul Consiliului Județean Prahova, cât și al tuturor entităților subordonate. 

La nivelul Consiliului Județean Prahova, în anul 2019, au fost realizate un 

număr de 17 misiuni de asigurare și 1 misiune de evaluare. Având în vedere faptul 

că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, au fost 

abordate următoarele: 

-    9 misiuni de asigurare - abordat domeniul bugetar; 



Consiliul Județean Prahova      Raport de activitate pe anul 2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

13 

 

-  14 misiuni de asigurare - abordat domeniul financiar-contabil; 

-  10 misiuni de asigurare - abordat domeniul achiziţiilor publice; 

-    8 misiuni de asigurare - abordat domeniul resurselor umane; 

-    8 misiuni de asigurare -  abordat domeniul IT;   

-    8 misiuni de asigurare - abordat domeniul juridic; 

-    13 misiuni de asigurare - abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii; 

-   17  misiuni de asigurare - abordat domeniul SCM/SCIM; 
 

Recomandări formulate în anul 2019:  109 recomandări, dintre care: 

- 79 recomandări au fost implementate în cursul anului 2019;  

- 30 recomandări vor fi urmărite pentru implementare în anul 2020. 

Recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit au fost însușite de 

conducătorii unităților auditate care au transmis calendare de implementare a 

recomandărilor, în care s-au stabilit planul de acțiune, persoane responsabile și 

termene de implementare. 

Există situații în care unitățile auditate au solicitat prelungirea termenelor de 

implementare a recomandărilor. 

Entitățile auditate au transmis note cu privire la stadiul de implementare al 

recomandărilor.  

Auditorii au completat fișa de urmărire a recomandărilor pentru fiecare misiune 

de audit. 

 Obiectivele principale pentru misiunile de audit public intern desfăşurate au 

fost: 

- angajamentele bugetare şi legale; 

- plăţile efectuate în cadrul angajamentelor bugetare şi legale; 

- contabilitatea şi fiabilitatea acesteia; 

- achiziţiile publice, sistemul de salarizare; 

- sistemul privind tehnologia informației; 

- controlul intern/managerial; 

- sistemul de luare a deciziilor;  

- activități aferente domeniului juridic; 

- evaluarea sistemului de prevenire a corupției cu trei obiective: cod de conduită, 

consilier de etică, funcții sensibile. 
 

Principalele constatări și recomandări au fost cele legate de domeniul financiar 

contabil, domeniul achizițiilor publice, domeniul resurselor umane, juridic și control 

intern managerial; de asemenea s-au formulat recomandări privind îmbunătățirea 

activității de audit în cadrul misiunii de evaluare a activității de audit public intern în 

cadrul entitații subordonate Consiliului Județean Prahova care are organizat 
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compartiment de audit intern (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova) 

Auditorii au întocmit rapoarte de audit intern la finalizarea fiecărei misiuni de 

audit public intern.  

Pentru remedierea iregularităţilor constatate s-au întocmit fişe de identificare şi 

analiză a problemelor şi s-au formulat recomandări. Constatările şi recomandările au 

fost aduse la cunoştinţa conducătorilor instituţiilor în care s-au efectuat misiuni de 

audit public intern.  

Recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit public intern au fost 

însuşite de conducătorii unităţilor auditate care au transmis calendare de implementare 

a recomandărilor în care s-au desemnat persoane responsabile şi termene de 

implementare. Unităţile auditate au transmis note de informare cu privire la stadiul de 

implementare al recomandărilor în baza cărora auditorii au completat fişa de urmărire 

a recomandărilor întocmită pentru fiecare raport de audit public intern. 

Pentru fiecare misiune de audit public intern auditorii au întocmit dosarul 

misiunii de audit format din raportul de audit public intern şi anexele, dosarul 

documentelor de lucru, documentele  privind corespondenţa cu unitatea auditată. 

Contribuţia auditului intern la îmbunătățirea activităților structurilor auditate s-a 

materializat în recomandările formulate de auditori cuprinse în rapoartele de audit şi 

implementate de către unităţile auditate. 
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COMPARTIMENT SĂNĂTATE, 

CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, MASS-MEDIA, 

SPORT-TINERET, ONG-URI, TURISM 

 

- Activitatea structurii -  

 

 

SĂNĂTATE__________________________________________________________ 

 

Activități: 

✓ Verificarea propunerilor privind statele de funcţii ale unităţilor sanitare 

subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat, conform legislaţiei în vigoare; 

✓ Centralizarea indicatorilor de performanţă ai managementului de la cele 2 unităţi 

sanitare cu paturi (lunar, trimestrial, semestrial şi anual); 

✓ S-a răspuns la petiţiile referitoare la activitatea medicală din spitale; 

✓ S-a purtat corespondență cu Ministerul Sănătății, Casa Națională de Sănătate, 

Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul 

Finanțelor Publice, spitalele și autoritățile publice locale care au în administrare unități 

sanitare cu paturi; 

✓ Participarea la manifestări ştiinţifice şi profesionale, întâlniri, conferinţe, 

seminarii;  

✓ Participarea la ședințe ale Comisiei de Dialog Social, referitoare la activitatea 

spitalelor;  

✓ Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de către medicii pensionari pentru 

obținerea aprobării în vederea continuării activității peste vârsta legală de pensionare 

în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 4/2008 a Colegiului Medicilor din România 

modificată prin Decizia nr. 1/2014  și art. 391 alin. (5) din Legea 95/2006 revizuită, cu 

modificările și completările ulterioare; 

✓ Participarea în comisiile de concurs organizate de spitale pentru ocuparea unor 

posturi vacante de medici specialiști, farmaciști și biologi; 

✓ Participarea, împreună cu alte servicii/direcții din aparatul de specialitate al  

Consiliului Județean Prahova la fundamentarea pentru elaborarea unor acte normative 

(rapoarte și referate pentru  hotărâri de consiliu și respectiv pentru dispoziții ale 

președintelui C.J.Ph.) referitoare la activitatea spitalelor subordonate și din județ. 
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CULTURĂ / MASS-MEDIA______________________________________________ 

În perioada 14-16 ianuarie 2019, o delegație a Consiliului Judeţean Prahova, 

condusă de președintele Bogdan Toader, alături de vicepreședintele Ludmila Sfîrloagă 

s-a aflat în Republica Moldova, pentru a sărbători Ziua Culturii Naționale, dar și 

pentru a verifica stadiul lucrărilor la investițiile susținute de administrația județeană, în 

urma parteneriatelor încheiate anterior. 

15 ianuarie - Consiliul Județean Prahova şi instituțiile de cultură din județ au 

organizat o serie de manifestări, prilejuite de sărbătorirea Zilei Culturii Naționale. 

24 ianuarie - Românii au sărbătorit 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, 

moment de referință al istoriei naționale și etapă hotărâtoare în realizarea statului 

național unitar român. 

- Evenimente aniversare s-au desfăşurat atât în Municipiul Ploieşti, la Colegiul 

Naţional "Alexandru Ioan Cuza” şi la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 

Prahova, cât şi în judeţul Prahova, comuna Gorgota, dar și în Parcul Memorial 

"Constantin Stere” de la Bucov, fiind marcate prin alocuţiuni ale oficialităţilor, 

precum şi prin ceremonii de depunere a florilor la bustul domnitorului Alexandru 

Ioan Cuza.  

- Aniversarea Unirii Principatelor reprezintă și un angajament românesc pentru 

consolidarea proiectului european, pe coordonatele unității, solidarității, 

demnității şi coeziunii sociale. 
 

19 februarie - Președintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, a avut o 

întrevedere cu reprezentanții societății civile din județ, fiind prezente peste 40 de 

organizații și asociații. 
 

- Subiectul principal al întâlnirii a fost elaborarea Ghidului solicitantului 2019, în 

acord cu legea 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 
 

Începând din luna februarie 2019 - Autoritățile publice prahovene pot arbora 

drapelul județului, după ce a apărut în Monitorul Oficial al României Hotărârea 

Guvernului prin care s-a aprobat modelul steagului județului Prahova.  

- Steagul Prahovei este format dintr-o pânză dreptunghiulară, cu proporția între 

lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albă, pe ambele fețe, fiind 

imprimată în centru cu stema județului. Sub stemă, este inscripționat, arcuit, 

JUDEȚUL PRAHOVA, cu litere negre. 
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- Stema județului Prahova se compune dintr-un scut format din trei părți. De-o 

parte și de alta a stemei se află, pe fond albastru, o capră neagră deasupra unei 

stânci din argint, privind la o coardă de viță-de-vie din aur, iar de cealaltă parte – 

o sondă neagră de tip turlă, pe fond auriu. În partea de jos a stemei, pe fond roșu, 

se află o carte deschisă din argint. 

- Albul drapelului, pe care este imprimată stema județului Prahova, simbolizează 

puritatea, adevărul, curățenia, respectul, cunoașterea și înțelepciunea, fiind și 

simbolul universal al păcii. 
 

31 martie 2019 - În prezenţa unei numeroase asistenţe, la Filarmonica „Paul 

Constantinescu“ din Ploieşti a avut loc ceremonia de decernare a premiilor 

Festivalului Internațional de Poezie „Nichita Stănescu”, ediţia a XXXI – a. 

- Premiul „Opera Omnia“, acordat de Consiliul Judeţean Prahova, i-a revenit 

preşedintelui Academiei Române, academician Ioan Aurel Pop, pentru 

remarcabila sa opera istorică. 

- Totodată, Consiliul Judeţean Prahova a decernat prozatorului şi publicistului 

moldovean, Ioan Mânăscurtă, Premiul pentru promovarea culturii române în 

străinătate. 

- Marele Premiu pentru Poezie acordat de Primăria Municipiului Ploieşti i-a fost 

oferit poetului şi eseistului bistriţean Dinu Flămând. 

- Premiu special al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova i-a revenit pictorului 

Iacob Lazăr pentru importanta sa creaţie artistică. 

- Acţiunile din cadrul festivalului s-au desfăşurat sub egida Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale, cu sprijinul Academiei Române, al Uniunii Scriitorilor din 

România, al autorităţilor publice locale şi cu participarea tuturor instituţiilor de 

cultură din Ploieşti. 
 

24 aprilie 2019 - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a 

participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea "Zilei Veteranilor de Război".  
 

- Cu această ocazie, s-au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor de la 

"Cimitirul Militar Bolovani” din Ploieşti.  

- Au fost omagiaţi ostaşii români care de-a lungul timpului au apărat neamul 

românesc, limba şi credinţa strămoşească, punând mai presus de toate interesul 

naţional. Prin curajul şi dăruirea lor veteranii de război sunt un exemplu viu al 

iubirii de ţară, datorită lor păstrându-se integritatea teritorială şi independenţa 

ţării. 

- În mod normal această zi este sărbătorită în fiecare an în ziua de 29 aprilie, dar în 

acest an, evenimentele comemorative s-au desfășurat cu anticipație. 
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9 mai - Triplă semnificație simbolică pentru România, Ziua Independenței, când 

România devine stat independent, Ziua Victoriei, care marchează victoria puterilor 

aliate în fața Germaniei naziste și Ziua Europei. 

- Cu acest prilej, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a 

participat la ceremonia militară organizată de Garnizoana Ploiești la Monumentul 

Vânătorilor de la Gara de Sud. 

- La eveniment au mai fost prezenți vicepreşedintele Ludmila Sfîrloagă, 

administratorul public al județului, Fabioara Ionescu, senatori și deputați, 

consilieri, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai Instituţiei 

Prefectului Prahova, ai Garnizoanei Ploieşti precum şi ai instituţiilor de cultură 

din judeţ. 

- Ceremonii culturale, militare şi religioase prilejuite de sărbătorirea celor 3 

evenimente, dar şi de sărbătorirea ”Zilei oraşului” au avut loc şi la Vălenii de 

Munte. 

- Tot la această dată, cu ocazia victoriei puterilor aliate în fața Germaniei naziste, 

la complexul Memorial al Eroilor Sovietici din Ploiești a avut loc o ceremonie 

festivă de depunere de coroane. 
 

6 iunie 2019 - Cu ocazia Zilei Eroilor şi a sărbătorii creştine a Înălţării Domnului, în 

Municipiul Ploieşti şi în judeţul Prahova au avut loc manifestări comemorative. 

- Prezent la aceste evenimente, administratorul public al Judeţului Prahova, 

Fabioara Ionescu, a subliniat că avem datoria să nu le uităm niciodată sacrificiul 

celor care, în numele unor idealuri, au făcut posibilă dezvoltarea şi modernizarea 

României. 

- Exemplul lor de curaj şi simţ al datoriei reprezintă o moştenire, care trebuie 

transmisă generaţiilor viitoare. 

- Cu ocazia acestei zile cu o semnificatie deosebită pentru toți românii, s-au depus 

coroane de flori la Monumentul Eroilor de la ”Cimitirul Militar Bolovani” 

precum şi la Catedrala  ”Înălţarea Domnului”  din Ploieşti. De altfel, este o 

tradiţie pentru locuitorii județului Prahova să îşi omagieze eroii, păstrand vie 

amintirea lor. Fiecare pagină a istoriei noastre, fie că se numeşte Posada, Rovine, 

Smârdan, Rahova, Podul Înalt, Plevna, Griviţa, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, poartă 

pecetea eroilor români. Îi considerăm eroi şi pe cei care au fost răniţi în diferite 

împrejurări, precum și  în teatrele de operații din afara țării, apărând principiile şi 

valorile străbune, precum şi pe veteranii de război, care sunt un exemplu demn de 

urmat. 
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2 - 8 iunie 2019 - O delegaţie a Consiliului Judeţean Prahova, condusă de preşedintele 

Bogdan Toader și vicepreședintele Ludmila Sfîrloagă, a participat la evenimentul 

Europrahova, organizat în Cehia și în Slovacia.  

- Prin această manifestare complexă aflată la cea de-a XIII-a ediție s-a promovat 

județul Prahova în spațiul european, în contextul Președinției României la 

Consiliul Uniunii Europene. 

- Desfășurarea acestor evenimente în țările menționate s-a realizat la invitația 

ambasadei României în Republica Slovacia și a ambasadei României în 

Republica Cehă. 

- În prima zi a deplasării oficiale, 2 iunie 2019, preşedintele Bogdan Toader, a fost 

întâmpinat de autoritățile locale din Lucenec, care au făcut o prezentare a 

regiunii, scoţând în evidenţă domeniile specifice. 

- În ceea ce priveşte Judeţul Prahova a fost evidenţiată tradiţia sectorului petrolier, 

dar şi oportunitatea pe care o oferă parcurile industriale. 

- Președintele Regiunii Bratislava, Juraj Droba, și primarul din Lucenek, 

Alexandra Pivkova, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri au prezentat în 

cadrul unor întâlniri oficiale modele de dezvolare durabilă și antreprenoriat 

sustenabil. 

- La aceste întrevederi a participat și ambasadorul României în Republica Slovacă, 

excelența sa, Steluța Arhire. 

- Delegația condusă de președintele Bogdan Toader a depus o coroană de flori la 

monumentul din centrul Cimitirului Eroilor Români din orașul Zvolen, care s-au 

jertfit în luptele purtate în perioada 18 decembrie 1944 - 12 mai 1945, pentru 

eliberarea Cehoslovaciei. 

- Vizita delegației române a continuat în Republica Cehă, unde a avut loc o 

întâlnire oficială, prezidată de primarul din orașul Kromeriz, Jaroslav Nemec. 

- Oficialii prahoveni și autoritățile locale din Kromeriz au discutat și despre 

viitoare parteneriate în domeniul cultural și turistic, abordând și exemplele de 

bună practică, pe care Republica Cehă le are în domeniul atragerii de fonduri 

europene. Din partea statului român, la acest eveniment, a participat și exclența 

sa, Carmen Liliana Burlacu, ambasadorul Romaniei în Cehia. 

- Nu au fost uitați nici eroii români căzuți pe meleaguri cehe, depunându-se 

coroane de flori la Monumentul Ostașilor Români din orașul Kromeriz. Seara s-a 

încheiat cu un spectacol folcloric susținut de ansamblul ,,Perinița”, al Centrului 

Județean de Cultură Prahova. 

- În capitala Cehiei, Praga, delegația din județul Prahova a participat la 

manifestarea ,,International Emabassy & Culture Festival”, unde cultura și 

identitatea românească au fost apreciate de participanți și turiști. 
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- Parcul Municipal din Lucenek, Casa de Cultură din Kromeriz și Centrul vechi din 

Bratislava au găzduit standurile de prezentare ale județului Prahova, iar pe scene 

special amenajate au evoluat Ansamblul folcloric „Perinița” al Centrului Județean 

de Cultură Prahova, Orchestra populară „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii „Paul 

Constantinescu” din Ploiești, dar și artiștii Teatrului „Toma Caragiu”. Turiști din 

întreaga lume s-au bucurat de frumusețea iilor și a maramelor tradiționale, de 

covoarele țesute din lână, dar mai ales de gustul unic al produselor culinare 

tradiționale și a vinului prahovean. 

- Manifestarea ExpoPrahova 2019 a reunit mai multe instituții de cultură din 

Prahova precum: Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Biblioteca 

Județeană Nicolae Iorga, Muzeul Judeţean de Artă ,,Ion Ionescu Quintus”, 

Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Muzeul de Județean de Științele Naturii, 

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești și Teatrul „Toma Caragiu” 

Ploiești. De asemenea, mai multe firme s-au alăturat delegației: Cris-Tim, S.C. 

Ferma IP Valea Doftanei (cu cașcaveaua tradițională), Casa de Vinuri Bolgiu, 

Rovit Valea Călugărească, Oltina, Budureasca și Crama Tohani. 

- Din delegația oficială au mai făcut parte: meșterii populari Iulia Goran din orașul 

Breaza și Maria Călinoiu din comuna Izvoarele, ansamblul folcloric ,,Perinița”, 

orchestra populară „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din 

Ploiești, artiștii Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti, consilieri județeni și personal 

din aparatul propriu al Consiliului. 
 

25 iunie 2019 - Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, a 

participat la manifestările prilejuite de comemorarea a 83 de ani de la trecerea în 

eternitate a scriitorului, avocatului şi omului politic, Constantin Stere, organizate în 

Parcul Memorial Constantin Stere de la Bucov. 
 

- Cu această ocazie au fost depuse buchete de flori la statuia marelui patriot român, 

evidenţiindu-se contribuţia pe care a avut-o la realizarea Marii Uniri. 

- La sediul muzeului a avut loc un simpozion, dedicat,”artizanului” Marii Uniri și 

lansarea cărții ”Publicistica C.Stere - vol V”. 

- Manifestările omagiale au fost organizate de Muzeul Județean de Istorie și 

Arheologie Prahova, în colaborare cu Fundaţia ”Constantin Stere” şi Societatea 

Cultural-Istorică ”Mihai Viteazul” Ploieşti. 

- Prin susţinerea acestor evenimente comemorative, Consiliul Judeţean Prahova 

arată respectul cuvenit acelora, care, prin activitatea şi conştiinţa lor patriotică, au 

fost artizani ai Marii Uniri, susţinând cu devotament unitatea de limbă, credinţa, 

cultura și valorile românești. 
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11 august 2019 -  Vicepreședintele Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfîrloagă, 

a deschis Cursurile de Vară ale Universităţii Populare ”Nicolae Iorga” – Vălenii de 

Munte. 

- Evenimentul este un proiect de suflet al administrației județene, care a sprijinit an 

de an organizarea acestei manifestări culturale de prestigiu, alături de instituţii 

precum Academia Română, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăria 

oraşului Vălenii de Munte. 

- La mai bine de un secol de la înființare, Universitatea Populară ”Nicolae Iorga”, 

este la fel de necesară, iar cursurile sale au un rol important în păstrarea identității 

nationale. 

- La deschiderea oficială a cursurilor au luat parte istorici, reprezentanți ai 

autorităţilor locale şi judeţene, parlamentari de Prahova, delegaţii ale românilor 

din Basarabia, ambasadorul Republica Moldova în România, execelența sa, 

Mihai Gribincea, academicianul Eugen Simion, precum și președintele 

Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop.  
 

29-30 august - Consiliul Județean Prahova, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 

Prahova au organizat cea de a XVIII-a ediţie a Sesiunii Internaţionale de Comunicări 

Ştiinţifice „Arheologia mileniului I p. Chr.”, a cărei deschidere a avut  loc joi, 29 

august 2019, la sediul muzeului, urmată de vernisarea expoziţiei temporare 

„Descoperiri arheologice preistorice recente pe teritoriul judeţului Prahova (Urlaţi, 

Şoimeşti, Merez)”. 
 

- Manifestarea şi-a propus, încă de la prima ediţie, să reunească cercetători ai 

fenomenelor arheologice ale primului mileniu, oferindu-le acestora un cadru în 

care să poată dezbate atât probleme specifice primului mileniu creştin, cât şi 

probleme actuale ale cercetării arheologice. 

- Fiind singura sesiune desfăşurată în România care abordează o astfel de 

problematică, pe parcursul desfășurării celor şaptesprezece ediţii organizate, au 

participat cercetători români şi străini de la prestigioase instituţii muzeale, 

universitare şi de cercetare din Germania, Cehia, Slovacia, Marea Britanie, 

Elveția, Franța, Polonia, Ucraina, Rusia, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Republica 

Moldova. 
 

31 august - 1 septembrie - A avut loc a cincea ediție a Festivalului folcloric „Prahova 

iubeşte Basarabia”.  

- Și-au dat concursul Orchestra „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii „Paul 

Constantinescu” din Ploiești, soliști consacrați de muzică populară din județul 

Prahova, împreună cu Ansamblul Folcloric „Perinița” al Centrului Județean de 
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Cultură Prahova, Ansamblul folclorc „Doina Prahovei”, soliști și ansambluri 

folclorice din Basarabia și Cernăuți – Ucraina. 

- Cele două seri ale festivalului s-au încheiat cu recitaluri de excepție susținute de 

Laura Lavric și trupa Zdob și Zdub.  

13 noiembrie - A fost depus spre finanțare proiectul prin care se va restaura Casa 

memorială a compozitorului Paul Constantinescu, proiect finanțat prin programul RO- 

Cultura. 
 

- Administrația județeană a depus spre finanțare proiectul prin care se va pune în 

valoare și se va restaura Casa memorială ,,Paul Constantinescu” din Ploiești. 

- Proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa 

compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești” a fost finanţat prin Programul RO-

CULTURA, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic 

European (SEE) 2014 – 2021. 

- Obiectivul general al proiectului cu o valoare totală de 10.601.295,51 lei îl 

reprezintă restaurarea și valorificarea casei memoriale a compozitorului 

prahovean, precum și promovarea creației deosebite a acestuia. 

- Inițiativă a fost binevenită având în vedere că în prezent imobilul se află într-un 

grad avansat de degradare și are nevoie urgentă de restaurare și conservare.  

 

5 decembrie 2019 - Consiliul Județean Prahova, prin Centrul Județean de Cultură 

Prahova, a organizat în perioada 5-27 decembrie 2019, proiectul cultural intitulat 

„Magia Sărbătorilor de Iarnă”. 
 

- În parcul din fața Palatului Administrativ, prahovenii  au avut  ocazia să participe 

direct la evenimentele care au drept scop educarea gustului publicului pentru 

frumos, încurajarea industriilor creative, a meșteșugurilor tradiționale, 

familiarizarea publicului cu tradițiile specifice de Crăciun și Anul Nou, oferirea 

unor posibilități de afirmare și exprimare artistică pentru tinerii interpreți. 

- Evenimentul a cuprins organizarea unor spectacole precum și a unui târg cu 

produse meșteșugărești, de artizanat sau handmade, realizate de artiști și creatori 

locali, dar și cu produse din gastronomia tradițională. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT________________________________________________________ 

✓ august - decembrie 2019 - Colaborarea cu Școlile Speciale / Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională / Comisia de Orientare Școlară și Profesională 

(CSOP), în vederea sprijinirii și clarificărilor situațiilor administrative  impuse  în 
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desfășurarea activităților instructiv - educaționale  spre o derulare optimă a procesului 

de învățământ acest nivel. 

Obiective: 

- Procedee administrative necesare pentru facilitarea derulării procesului instructiv- 

educațional la nivelul Școlilor Gimnaziale Speciale Breaza, Filipeștii de Tîrg, 

Plopeni, Vălenii de Munte, Școala Gimnazială Specială nr. 1 Ploiești și Școala 

Gimnazială Specială nr. 2 Ploiești, Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională, respectiv  Comisiei  de Orientare Școlare și Profesionale. 
 

- Sprijin în vederea organizării  evenimentelor legate de instituțiile de învățământ 

prahovene: 

• întâlniri cu reprezentanții unităților de învățământ, după  caz, pentru o cât 

mai  bună colaborare și coordonarea a  activităților  acestui segment, precum și 

pentru depășirea problemelor semnalate, generatoare de intrare în dificultate. 

✓ septembrie - octombrie -  Susținerea acordării stimulentelor financiare elevilor și 

cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Prahova și a 

regulamentului privind acordarea acestora; 
 

✓ decembrie - Susținerea și decernarea premiilor în Gala de Excelență a 

Învățământului Prahovean – Ediția a II- a. 
 

✓ 21- 22 septembrie 2019 -   a avut loc  la Ploiești, cea de a IV-a ediție a Festivalului 

Internațional de Educație  – FIEdu. 

- Festivalul a fost organizat de Asociația Iubesc Ploieștii și SEVA – Centrul de 

Educație și Cercetare Româno-Finlandez Ploiești, în parteneriat cu Ambasada 

Finlandei la București, Consiliul Județean Prahova, Muzeul Județean de Științele 

Naturii Prahova și Casa Corpului Didactic Prahova. 

- FIEdu este un concept unic în România și Europa de Est, fiind un eveniment non-

profit, creativ și accesibil, care încurajează colaborarea la nivel național și 

internațional, reunind cei mai importanți actori din educație: factori decizionali, 

lideri de școli, academicieni, profesori, părinți și copii. 

- Ca și în cazul edițiilor precedente, FIEdu are ca obiectiv aducerea în atenție a 

celor mai recente cercetări și a celor mai bune practici educaționale din lume, 

făcându-le accesibile publicului român, pentru a fi implementate în școlile din 

România, în beneficiul copiilor și al întregii societăți. 
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SPORT/ TINERET_____________________________________________________ 

 În ceea ce priveşte sportul și tineretul administrația județeană s-a implicat în 

susţinerea unor evenimente importante: Cupa de ciclism ,,Road Grand Tour 2019” – 

eveniment sportiv organizat pe circuitul turistic ,,Drumul Vinului” din Judeţul Prahova 

este un exemplu în acest sens. 
 

Domeniul Sport: 

✓ A fost susținut Programul Național ,,Cupa satelor”, organizat de Federația 

Română de Fotbal (FRF) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), ce a 

avut ca obiectiv principal promovarea fotbalului în mediul rural, descoperirea tinerelor 

talente și promovarea sportului ca mod de viață sănătos. 

✓ Au fost susținute proiecte finanțate de UE, implementate prin Programul   

Erasmus +, actiunea 3, dialog structurat. Un exemplu în acest sens este proiectul 

,,TinPrahova” accesat de Asociația Ares’El - prin acest proiect s-a încercat 

identificarea problemelor și a nevoilor tinerilor ca punct de plecare pentru elaborarea 

unei strategii.  S-a urmărit, totodată, și participarea tinerilor la viața democratică a 

comunității. 

✓ Administrația județeană a finanțat în cadrul Programului judeţean pentru 

finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit, conform Legii 350/2005 și 

proiectul ,,Susținerea și dezvoltarea scrimei în Prahova”, proiect câștigat și 

implementat de  Asociația Club Sportiv Petrolul Ploiesti.  

✓ Un alt proiect din domeniul sportului intitulat „Drumul spre performanță”, 

implementat de Asociația Aurora Băicoi a fost finanțat de Consiliul Județean Prahova, 

în baza Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități 

non-profit de interes județean.  

✓ Proiectul a  avut ca  scop  creșterea  participării  la  sport, respectiv rugby  în 

rândul copiilor din comunitățile rurale și participarea la competitii sportive de rugby 

de nivel national.  

✓ Și domeniul handbalului a beneficiat de suport din partea administrației  județene, 

fiind implementat  proiectul ,,Campionatul Județean minihandbal și juniori IV fete și 

băieți”, câștigat de Asociația  Județeană de Handbal Prahova.  

✓ Un alt proiect pe domeniul sport, mai exact fotbal a fost „Campionatul național 

de fotbal UNSR 2019” implementat de Asociația Liga Studenților din Centrul 

Universitar Ploiești. 

 

 

 



Consiliul Județean Prahova      Raport de activitate pe anul 2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

25 

 

Domeniul Tineret: 

✓ ,,Săptămâna  Națională a Tineretului” și ,,Săptămâna Europeană a Tineretului” 

au fost marcate prin organizarea  unui târg de oportunități pentru tineret și a unei 

campanii de informare privind drepturile cetățenilor europeni. Au fost prezentate și 

aspecte legate de alegerile europarlamentare.  

- Evenimentele s-au desfășurat la Sala Europa, iar tinerii au avut oportunitatea să 

afle mai multe informații și date despre programele de tineret, oportunități de 

angajare, relația dintre administrație și societatea civilă. 

✓ ,,Săptămâna Naţională a Voluntariatului” a promovat conceptul de voluntariat în 

rândul tinerilor din judeţul Prahova desfășurându-se dezbateri sub genericul 

,,voluntariatul pentru dezvoltare durabilă”.  

✓ Consiliul județean a fost susținătorul Forumului ONG, ce a avut ca temă 

principală relația administrație publică – societate civilă. 

✓ S-a încurajat întotdeauna o implicare proactivă a tinerilor în viaţa publică a 

comunităţii şi a judeţului, facilitând interacţiunea şi dialogul social. În acest sens a fost 

menținută legătura cu FJTPh ( Fundația Județeană pentru Tineret Prahova), entitate ce 

reunește ONG-urile de tineret din județul Prahova. 

✓ Elevii și studenții francofoni au sărbătorit în luna martie 2019 francofonia, sub 

forma unui concurs intitulat ,,La Plume d’or” (Pana de aur), eveniment organizat de 

Institutul Francez, în parteneriat cu Alianțele franceze din România și susținut de 

Consiliul Județean Prahova. 

✓ În luna iunie administrația județeană și mai multe ONG-uri au organizat la 

Ploiești Festivalul Internațional de Educație (FIEdu) 2019, eveniment promovat de 

Ambasada Finlandei în România. 

 Toate evenimentele și proiectele menționate anterior au avut un impact pozitiv în 

rândul tinerilor, încuranjând dezvoltarea lor personală și integrarea socio-profesională. 

              

         

ONG-URI_____________________________________________________________ 

Consiliul Județean Prahova a aprobat “Programul județean pentru finanțarea 

nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean pentru anul fiscal  

2019.  
 

- Prin acest program, a fost alocată suma de 1.000.000,00 lei organizațiilor 

neguvernamentale din județ cu activități în domeniile Cultură și Învățământ, 

Social, Sănătate, Tineret, Protecția Mediului, Sportul de performanță și Sportul 

pentru toți. 
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- În urma procesului de evaluare au fost aprobate și finanțate un număr de 24 de 

proiecte.  

- Implementarea proiectelor s-a desfășurat conform planului de acțiune asumat și 

câștigat de fiecare asociație/fundație/persoană fizică câștigătoare  a  proiectelor  

în conformitate cu Ghidul Solicitantului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului Județului Prahova pentru activități 

nonprofit de interes județean pe anul 2019. 
 

Organismele  neguvernamentale  din  județul Prahova au  fost,  ca  de  obicei, 

alături  de  cetățeni  și  împreună  cu administrația  județeană au  derulat proiecte  ce au 

fost de un  real sprijin pentru aceștia, implicarea  lor aducând un grad de consolidare a 

relațiilor  sub diverse forme de  asociere . 

ONG-urile  și  proiectele declarate admise  pentru finantare nerambursabilă din 

fondurile bugetului Consiliului Județean Prahova conform Legii 350/2005 pentru 

activități nonprofit de interes județean în  anul fiscal  2019 au fost:  

- Asociația  Alianța Franceză Ploiești cu proiectul „Dezvoltăm competențe. Ne 

implicăm în comunitate”; 

- Asociația Centrul European pentru politici educaționale și formare 

interdisciplinară  – INTEREDU – Ploiești, Prahova cu proiectul “Teatru la noi în 

sat”; 

- Asociația Viitorul Tinerilor cu proiectul “Spune nu fenomenului de bullying”; 

- Asociația “Împreună pentru Aluniș”  cu proiectul  “Când iubirea de țară poartă cu 

mândrie IE românească; 

- Protoieria Ploiești Nord  cu proiectul “Tabără culturală pentru copiii defavorizați 

din Județul Prahova”; 

- Asociația ARCHE, București cu proiectul “Talkfest Garden”; 

- Asociația  Folclorică Doina  Prahovei cu proiectul „Reîntoarcerea la tradiții – 

Prahova  mândră  grădină!„; 

- Asociația  Diabeticilor  din  Prahova cu proiectul „Prahova spune DA pentru 

sănătatea TA!”; 

- Asociația pacienților oncologici  cu proiectul România (APOR) - „Timpul nu 

așteaptă! Tu, ce aștepți?; 

- Protoieria  Ploiești-Nord  cu proiectul „Donează sânge! Salvează o viață”; 

- Asociația Uniunea Democrată a Romilor din România – Florești, Prahova cu 

proiectul “Vrem respect!”; 

- Fundația Bucuria Ajutorului - Filiala Urlați cu proiectul „O școală cât o vară și un 

an școlar cât o vacanță”; 

- Organizația Umanitară Concordia cu proiectul  „Integrare socială pentru copiii 

aflați în situații de dificultate”; 
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- Fundația Cantacuzino Florești – cu proiectul „Dezvoltarea  voluntariatului  la 

Fundația Cantacuzino Florești”; 

- Asociația Viitorul Tinerilor  cu  proiectul “Voluntariat pentru dezvoltare”; 

- Puiu Simona  cu proiectul “Grație și performanță prin gimnastică ritmică”; 

- CS Aurora Băicoi cu proiectul „Drumul spre performanță” ; 

- Club Sportiv Petrolul Ploiești cu proiectul “Susținerea  și dezvoltarea  scrimei în 

Prahova”;  

- Asociația  Județeană de  Handbal Prahova  “Campionatul Județean minihandbal 

și juniori IV fete și băieți”;  

- Clubul sportiv Școala de fotbal Emil Costea cu proiectul “Dezvoltarea durabilă în 

mediul rural a activității sportive  în cadrul clubului sportiv scoala de fotbal  Emil 

Costea  - Fotbal pentru toți copii “; 

- Asociația Club Sportiv Muntenia Blejoi cu proiectul „O echipă, o familie!”; 

- Asociația Liga Studenților din Centrul  Universitar  Ploiești cu proiectul 

„Campionatul național de fotbal UNSR 2019”; 

- Asociația  Club  sportiv  iSPORTS Ploiești cu proiect „Hai să te îndrăgostești de 

sport”; 

- Asociația “Întoarce-te la Sport” cu proiect “Comunitate, hai la mișcare! ”. 

 

 

TURISM_____________________________________________________________ 

Turismul reprezintă o prioritate strategică de dezvoltare pentru Consilul Județean 

Prahova fiind unul din elementele importante ale judeţului. 

Consiliul Judeţean Prahova  este  membru  fondator în Asociaţia de Promovare şi 

Dezvoltare a Turismului Prahova și are calitatea de Vicepreședinte în Consiliul 

Director. 
 

Activități: 
 

✓ S-a purtat corespondenţă cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea 

Turismului Prahova și cu reprezentanţi din Ministerul Turismului. 

✓ S-a asigurat consultanţă pentru persoane fizice care au solicitat informaţii în 

domeniul turism şi s-au pus la dispoziţie datele solicitate. 

✓ S-a răspuns la petiții formulate pe tema dezvoltării turismului rural, redactarea și 

prezentarea de către localitățile cu potențial turistic a unor ghiduri turistice, a unor 

probleme legate de identificarea unor locații pentru campare respectiv amenajarea 

unor parcuri cu toate dotările necesare, pentru desfășurarea unor activități culturale în 

scopul promovării județului. 
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✓ Februarie - Participarea reprezentanților Consiliului Județean Prahova la 

întâlnirea pe tema OMD-urilor organizată de reprezentanții din Ministerul Turismului. 

✓ Martie - Participarea reprezentanților Consiliului Județean Prahova la deschiderea 

oficială a celei de-a XII-a ediţii a Târgului Prahovean de Turism Expo Vacanţa la 

Ploieşti Shopping City. 

✓ S-a participat la dezbaterea publică organizată în cadrul proiectului ,,Politici în 

turism pentru o dezbatere durabilă, unde au fost abordate problemele cu care se 

confruntă domeniul turistic. 

✓ S-a purtat corespondenţă cu reprezentanţi din Ministerul Turismului în vederea 

realizării unei broșuri aniversale de promovare a României și au fost puse la dispoziție 

materiale cu principalele obiective culturale. 

✓ S-a acordat sprijin Ministerului Turismului cu materiale, prin punerea la 

dispoziție a DVD-ului cu prezentarea județului Prahova, imagini ale obiectivelor 

turistice și descrierea lor în vederea demarării campaniilor de publicitate pe piețele 

externe, având ca scop promovarea României ca destinație turistică. 

✓ Cu ocazia unor manifestări internaționale s-a colaborat cu reprezentanți din 

cadrul Direcției Investiții și Dezvoltare Turistică din Ministerul Turismului și s-a 

acordat sprijin prin punerea la dispoziție a materialelor necesare solicitate pentru 

promovarea tradițiilor și frumusețile județului Prahova. 

✓ Au fost diseminate informațiile referitoare la lansarea competiției ,,Capitala 

Europeană a turismului inteligent 2020” primăriilor din județ cu potențial turistic 

- Scopul a fost promovarea turismului inteligent în UE, promovarea destinațiilor 

și facilităților schimbului de bune practice. 

✓ S-a participat la evenimentul regional - Focus Grup de Descoperire 

Antreprenorială” dedicat dezvoltării turismului și indentității culturale și Localități 

Inteligente. 

✓ S-a participat la Conferința ministerială (în contextul exercitării Președenției 

României la Consiliul Uniunii Europene) pe tema – Turism Durabil - Politici comune 

ale statelor membre ale UE, unde au fost dezbătute următoarele: 
 

- rolul sectorului privat al industriei turistice pentru următoarea perioadă; 

- turismul - instrument de creștere durabilă. Inițiative și reglementări ale statelor 

membre; 

- digitalizarea serviciilor turistice pentru dezvoltarea durabilă, etc. 
 

✓ S-a păstrat legătura cu Centrele de Informare Turistică din Bușteni, Sinaia, 

Azuga, Cîmpina și Breaza pentru diverse informații și pentru colectarea de date 

necesare aplicației ,,Visit Prahova”. 
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✓ S-a acordat sprijin tuturor Centrelor de Informare Turistică din județ și au fost 

puse la dispoziție, gratuit, câteva mii de exemplare a hărții turistice a județului 

Prahova. 

✓ Decembrie - Participarea reprezentanților din cadrul Consiliului Județean 

Prahova la ședința Grupului de lucru pentru promovare turistică din cadrul 

Comitetului interministerial de coordonare și organizare a Turneului Final al 

Campionatului de Fotbal Euro 2020 unde au fost dezbătute următoarele puncte: 

- prezentarea planului de promovare a României în contextul organizării în 

România a patru dintre meciurile disputate în cadrul Turneului Final al 

Campionatului European; 

- Propuneri de colaborare cu reprezentanții companiilor aeriene în vederea 

promovării României în cadrul evenimentului  Euro 2020; 

- Priorități de acțiune, necesitățile imediate; 

- Aspecte organizatorice legate de modalitatea de lucru, etc. 

✓ Participarea, împreună cu alte servicii din aparatul de specialitate al  Consiliului 

Județean Prahova la fundamentarea pentru elaborarea unor acte normative (rapoarte și 

referate pentru  hotărâri de consiliu) referitoare la activitatea din domeniul de turism. 

 

 

 

 

COMPARTIMENT CONTROL PREȘEDINTE 

 

- Activitatea structurii -  

  

✓ Participarea la stabilirea priorităților privind realizarea a 100 km covoare asfaltice 

la nivelul drumurilor județene în anul 2019, avându-se în vedere solicitările U.A.T. – 

urilor, precum și viziunea conducerii Consiliului Județean Prahova în ceea ce privește 

menținerea în stare de viabilitate a drumurilor județene și a realizării legăturilor cu 

drumurile naționale ce străbat județul Prahova.  

 S-a avut în vedere respectarea urmatoarelor criterii:  

o satisfacerea nevoilor de mobilitate și  transport: 

- asigurării în bune condiții a circulației către Spitalul de Psihiatrie Voila și 

spre localitatea Șotrile; s-au realizat 2 km de covoare asfaltice pe drumul DJ 207; 
 

o Accesibilitatea spre lacașurile de cult: 

- asfaltarea a 4,5 km de drum pe DJ 102 – localitatea Izvoarele (de la 

Homorâciu spre Schiulești), drum care face legătura cu Mănăstirea Crasna; 
 



Consiliul Județean Prahova      Raport de activitate pe anul 2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

30 

 

o Creșterea confortului; 
 

o Durabilitatea infrastructurii rutiere. 
 

S-au efectuat unele măsurători în teren și au fost întocmite referate de necesitate 

ce cuprind valori estimate și specificații tehnice pentru realizarea unor lucrări la 

unitățile spitalicești din subordinea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, după cum 

urmează: 
 

- asfaltarea curții interioare a Spitalului Județean de Urgență Ploiești; 

- relocare centrale termice la Spitalul Buna Vestire Ploiești; 

- întocmire documentație tehnică pentru reparații prin tencuire la pereții clădirilor 

Spitalului Buna Vestire - Ploiești, precum  și reparații prin tencuire la  împrejmuire. 
 

✓ Participarea în proporție de peste 90% la recepțiile la terminarea lucrărilor, 

precum și la recepțiile finale, pentru obiectivele finanțate din bugetul Consiliului 

Județean Prahova. 

✓ Urmărirea modului de realizare a lucrărilor finanțate de Consiliul Județean 

Prahova, în conformitate cu prevederile documentației tehnice. 

✓ S-a colaborat cu conducătorii unitaților administrativ teritoriale în ceea ce 

privește stabilirea prioritătilor  execuției unor lucrări finanțate parțial sau integral din 

bugetul Consiliului Județean, în speță la stabilirea tronsoanelor pe care s-au executat 

covoare asfaltice. 

✓ S-a procedat la verificarea și identificarea podețelor fracturate de pe drumurile 

județene – în număr de 11bucăți – fapt ce a dus în unele cazuri la îngustarea drumului 

județean și implicit la circulația pe o singură bandă, întocmindu-se în acest sens 

referatul de necesitate pentru întocmirea documentației  tehnice  de către Direcția 

Tehnică, sau operatori economici,  urmând a se efectua execuția.  

✓ S-a colaborat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului în 

vederea obținerii unor Certificate de Urbanism, Extrase de Carte Funciară și implicit 

avizele necesare pentru obținerea Autorizației de Construire a unor centre sociale. 

✓ Conform Dispoziției nr. 349/30.09.2019 emisă de președintele Consiliului 

județean s-a participat la realizarea obiectivelor Comisiei de inventariere  generală a 

patrimoniului Consiliului Județean Prahova. 

✓ S-au efectuat verificări împreună cu reprezentanții structurii Direcției Patrimoniu 

stocurile de material antiderapant aflate în custodia operatorilor economici care au 

contracte de deszăpezire pe sectoarele din județul Prahova.  

✓ S-a urmărit activitatea de deszăpezire la nivelul drumurilor județene, precum și ca 

urmare a solicitărilor unitaților administrativ teritoriale. 
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✓ S-a urmărit activitatea Direcției Județene de Protecția Plantelor și Întreținerea 

Drumurilor Județene în ceea ce privește activitatea de marcaje rutiere, plombări pe 

drumurile județene, montarea indicatoarelor de circulație și a parapeților metalici de 

protecție etc. Au fost emis adrese pentru realizarea unor lucrări de interes public pe 

drumurile județene. 

✓ S-a urmărit reabilitarea de către Direcția Județeană de Protecția Plantelor și 

Întreținerea Drumurilor Județene a 6 semnale (totemuri) de intrare din beton în județ.  

✓ S-au întocmit documentele necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism 

și  a avizelor în vederea obținerii  Autorizației de Desființare a unei construcții (fosta 

centrală termică) de la Spitalul Buna Vestire – Ploiești. 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ – 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

- Activitatea structurii -  

 

 

✓ Identificarea zonelor cu risc ridicat şi specific; instruirea salariaţilor de la locurile 

de muncă vizate asupra măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor, asigurarea 

semnalizării necesare şi amplasarea corespunzătoare a pictogramelor în Palatul 

Administrativ. 

✓ Au fost intensificate activităţile de identificare, evaluare şi control al riscurilor de 

incendiu. 

✓ În anul 2019 s-au întocmit 27 fişe de instruire colectivă, la care au participat 80 

persoane. 

✓ Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă şi stabilirea măsurilor pentru 

remedierea deficienţelor constatate; 

✓ Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare 

de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă. 

✓ Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparatelor 

de măsură şi control. 

✓ Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care au fost 

consemnate în fişa postului, cu aprobarea angajatorului. 
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✓ Elaborarea de tematici de instruire şi instrucţiuni proprii pentru completarea 

şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă/posturi de lucru şi 

difuzarea lor în cadrul instituţiei, conform aprobării angajatorului; 

✓ Elaborarea, actualizarea şi difuzarea planului de prevenire şi protecţie la toate 

locurile de muncă, actualizarea instrucţiunilor proprii de SSM, ţinând seama de 

particularităţile activităţilor şi posturilor de muncă. 
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Informații despre litigii în care este implicată instituția 

 

 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

         ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

- Activitatea structurii - 

 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS____________________________________ 
 

  În anul 2019, Serviciul şi-a desfăşurat activitatea prin exercitarea atribuțiilor în 

conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova și a fișelor de post, astfel: 
 

- inițierea acțiunilor în justiție, inclusiv exercitarea căilor legale de atac, pentru 

apărarea domeniului public și privat al județului, a drepturilor cu caracter patrimonial, 

precum și a altor drepturi prevăzute de lege.  

✓ S-a ținut evidența acțiunilor în justiție, a căilor ordinare și extraordinare de atac 

prin întocmirea  situației anuale a dosarelor de instanță, informațiile fiind actualizate 

de pe portalul instanțelor de  judecată, precum și din portalul electronic al instituției.  

✓ S-a asigurat comunicarea hotărârilor judecătorești către structurile din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean și consultanță de specialitate, în scopul punerii în 

executare a acestora, potrivit competențelor fiecărei structuri. 

✓ Avizarea proiectelor de hotărâri și dispoziții, sub aspectul legalității și respectării 

condițiilor de formă și de fond prevăzute de lege, precum și actele ce angajează  

răspunderea patrimonială a județului Prahova,  

✓ Redactarea şi elaborarea  proiectelor de acte normative (hotărâri de consiliu 

judeţean, hotărâri de guvern,  contracte draft, acte adiționale, statute); 

✓ Urmărirea apariției actelor normative şi a modificărilor intervenite specifice 

consiliului județean și informarea celorlalte structuri cu privire la apariția acestora. 

✓ Rezolvarea petiţiilor repartizate; 

✓ Serviciul Juridic răspunde de legalitatea documentelor prin avizarea proiectelor 

de hotărâri și dispoziții, iar în cazul avizului negativ, acesta  va fi motivat. 

✓ Serviciul Juridic  Contencios a acordat consultanță și a oferit puncte de vedere 

compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului județean, precum și instituțiilor 

subordonate acestuia.  

✓ S-au elaborat modele de contracte, acte adiționale în conformitate cu legislația în 

vigoare, servind ca suport compartimentelor de specialitate. 
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➢ Activitatea de reprezentare în justiţie 

 

Cauze ale Consiliului judeţean Prahova, 

 respectiv ale județului Prahova, înregistrate în anul 2019 

 

Nr. cauze înregistrate: 

 

174 

Din care: 

 

Soluționate 118 

În curs de soluționare 46 

Renunțări la judecată 2 

Suspendări 
8 

 

 

În  majoritatea cauzelor aflate pe rolul instanțelor, instituția are calitatea de 

pârât/intimat. 

Obiectul cauzelor înregistrate: revendicări, acțiuni în constatare, contencios 

administrativ, plângeri contravenționale, acțiuni în pretenții, exproprieri, obligația de a 

face, litigii de muncă, contestații, faliment, anulare certificate încadrare grad handicap, 

daune morale, daune auto. 

Consilierii juridici desemnați prin Dispoziția Președintelui, își desfășoară 

activitatea în cadrul următoarelor comisii: comisii de licitaţii, de concurs şi de 

contestaţii, comisii privind analizarea Legii 10/2001, comisii de fond funciar, comisii 

de inventariere, comisie SCIM. 

În conformitate cu prevederile art.16 alin. (1) din  Legea – Cadru nr. 153/2017  

privind  salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, consilierii juridici prestează activitate și în proiectele finanțate 

din fonduri europene nerambursabile, fiind responsabili juridici pentru unitatea de 

implementare de proiect în care au fost desemnați. 

Potrivit O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

consilierii juridici sunt desemnați în comisia de secretariat a evaluării anuale a 

managerilor instituțiilor de cultură. 

✓ În anul 2019, Serviciul Juridic Contencios a elaborat documentele/actele 

necesare înființării Clubului CS ACTIV Prahova Ploiești. 

✓ Serviciul Juridic Contencios a urmărit și a centralizat stadiul realizării 

măsurilor dispuse de către Camera de Conturi Prahova prin întocmirea și comunicarea 

informării referitoare la acestea.  
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✓ S-a asigurat evidența, păstrarea și arhivarea colecției de legislație „Monitorul 

Oficial al României”. 

 Activitatea de documentare a fost realizată în condiţii bune prin ţinerea evidenţei 

actelor normative, precum şi prin dotarea  bibliotecii juridice cu noutăţile în domeniu 

legislativ. 
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Relația cu comunitatea  

 

 

SERVICIUL GESTIUNE DOCUMENTE___________________________________ 

ȘI RELAȚII PUBLICE__________________________________________________ 
 

 

 Prin intermediul Serviciului s-a asigurat gestionarea desfășurării unui număr de 

19 ședințe ale Consiliului județean Prahova, din care: 
  

 -   12 ordinare 

 -   4 extraordinare 

-    3 de îndată 

Pentru ședințele Consiliului Județean Prahova s-a asigurat efectuarea activităților 

și lucrărilor aferente desfășurării pre-ședințelor și post-ședințelor (publicitate, 

corespondență electronică și telefonică, centralizare și multiplicare documente, 

constituire mape de ședință, întocmirea proceselor verbale ale ședințelor, constituirea, 

sigilarea, arhivarea dosarelor de ședință). 
 

✓ S-a asigurat menținerea relației cu comisiile de specialitate ale Consiliului 

Județean și efectuarea lucrărilor ce decurg din activitatea acestora. 
 

✓ S-a asigurat evidența fizică și electronică a unui număr de 180 hotărâri adoptate 

în ședințele Consiliului județean, precum și asigurarea difuzării acestora conform 

normelor legale și Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean 

Prahova. 
 

✓ S-a asigurat evidența fizică și electronică a unui număr de 478 dispoziții emise 

de președintele Consiliului județean, precum și asigurarea difuzării acestora 

conform normelor legale și regulamentului de organizare și funcționare internă. 
 

✓ S-a asigurat gestionarea procedurii de organizare și publicare a Monitorului 

Oficial Local al județului Prahova, în format electronic. 
  

La nivelul serviciului au fost analizate și soluționate un număr aproximativ 

de 450 cereri/petiții adresate de către persoane fizice sau juridice, având ca obiect de 

soluționare următoarele:  
 

- probleme de arhivă (eliberări adeverințe vechimi în muncă, cercetări în 

evidențele documentelor de arhivă  privind situația juridică a unor imobile și terenuri, 

eliberări copii documente); 

- probleme privind asistența socială și protecția copilului; 
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- probleme de fond funciar; 

- reclamații la adresa autorităților administrației publice locale; 

- sesizări privind infrastructura de apă si canalizare și a drumurilor județene; 

- altele 
 

 În cadrul procesului de gestionare a arhivei, pe baza inventarelor intocmite de 

structurile de specialitate interne, au fost verificate și preluate dosarele pentru care a 

fost îndeplinit termenul de 2 ani de la crearea acestora. 

✓ A fost acordată consiliere structurilor de specialitate în vederea realizării corecte 

a modului de constituire a unităților arhivistice pentru documentele proprii acestora, 

precum și a întocmirii inventarelor aferente.  

✓  A fost inițiat procesul de demarare a procedurilor de achiziție publică pentru 

serviciile de prelucrare arhivistică a documentelor aflate la compartimentele 

Consiliului Județean Prahova. 

✓ S-a asigurat urmărirea derulării executării contractului de servicii nr. 14331/ 146 

/03.07.2019 încheiat de Consiliul Județean Prahova pentru furnizarea serviciilor de 

,,Prelucrare arhivistică a documentelor și legarea dosarelor”, contract ce a avut ca 

obiect prelucrarea a 4500 dosare, conform caietului de sarcini aferent procedurii de 

achiziție. 

 Prin Hotărârea nr. 13/28.02.2019 a Consiliului Județean Prahova s-a constituit 

Comisia de inventariere a arhivei de la S.C. Consproiect S.A., constând în studiile de 

teren și documentațiile elaborate pentru realizarea investițiilor de orice fel, a 

elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum și a lucrărilor de 

amenajare a teritoriului și de urbanism – studii și proiecte de sistematizare elaborate 

înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituții ale statului. 

 În urma activităților desfășurate, la finalul anului 2019 Comisia de inventariere a 

evidențiat inventarierea a 2000 de planșe cu schițe și planuri de sistematizare și a 400 

dosare cu piese scrise. Activitatea Comisiei de inventariere a arhivei S.C. Consproiect 

S.A. se extinde în anul 2020 pentru continuarea procesului de inventariere a 

documentelor. 
 

 Registrul general electronic, implementat prin intermediul platformei electronice 

https://portal.cjphra.ro/ și gestionat la nivelul Serviciului, evidențiază un număr de 

29.440 de documente înregistrate, majoritatea înregistrărilor reprezentând-o 

corespondența fizică intrată prin Registratura generală, pentru care a fost aplicată 

procedura operațională privind circuitul documentelor la nivelul Consiliului Județean 

Prahova. 
 

 Corespondența primită de la autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, 

distribuită prin delegații Serviciului Român de Informații, evidențiază 214 numere de 

https://portal.cjphra.ro/
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înregistrare din Registrul de corespondență specială, pentru care a fost asigurat 

circuitul documentelor conform procedurii operaționale privind circuitul 

documentelor. 
 

În exercitarea prevederilor art. 5 alin (2)-(3) și art. 8 alin (1) din Legea nr. 

145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, a fost realizată 

colaborarea cu primăriile din județul Prahova pentru stabilirea necesarului de atestate 

de producător și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol cu 

valabilitate de 7 ani. 

✓ S-a centralizat necesarul de atestate de producător și carnete de comercializare a 

produselor agricole și s-a transmis Imprimeriei Naționale în vederea tipăririi acestora. 

✓ S-a menținut legătura permanentă cu  funcționarul desemnat cu gestionarea 

atestatelor de producător și carnetelor de comercializare a produselor agricole, din 

cadrul Direcției economice, pentru a deține evidența actualizată a imprimatelor 

distribuite către unitățile administrativ-teritoriale din județ, și, după caz, s-a asigurat 

transmiterea de notificări autorităților publice locale care figurau în evidențe cu 

imprimate neridicate. 

 

 

➢ ACTIVITATEA PRIVIND INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 

✓ Asigurarea gestionării cererilor de informații de interes public, activitate 

reglementată de Legea nr. 544/2001. 

✓ Evidența solicitărilor de informații de interes public relevă un număr de 54 

cereri, cu diferite obiecte de corespondență, incidente sferei de competență a 

Consiliului Județean. 

✓ Asigurarea redactării răspunsurilor la solicitările de informații de interes public, 

întocmite pe baza datelor colectate de la compartimentele de resort, după caz. 

✓ Asigurarea comunicării adreselor de răspuns către solicitanții informațiilor de 

interes public, prin mijloacele de comunicare electronice și/sau poștale, după caz. 

✓ Asigurarea arhivării corespondenței cu solicitanții informațiilor de interes public.  

✓ Asigurarea întocmirii și publicării anuale a Buletinului Informativ al informațiilor 

de interes public care se comunică din oficiu. 

✓ Asigurarea întocmirii  anuale a Raportului de evaluare a accesului la informațiile 

de interes public. 

✓ Asigurarea întocmirii Raportului periodic de activitate al instituției. 
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Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 

 în anul 2019 

 

Informații furnizate la cerere 

1. Numărul total de 

solicitări de informații 

de interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 

de la 

persoane 

fizice 

de la 

persoane 

juridice 

pe suport de 

hârtie 

pe suport 

electronic 

Verbal 

 

 

 

54 15 

 

 

39  

(inclusiv 

ONG-urile) 

 

6 48 

 

0 

 

 
2. Număr 

total de 

solicitări 

soluționate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de 

comunicare 

Departajate pe domenii de interes 

Redirec 

ționate 

 către alte 

instituții 

 în 5 zile 

  

Soluționate 

favorabil 

 în termen 

de 10 zile 

Soluționate 

favorabil  

în termen 

de 30 zile 

Solicitări 

pentru care 

termenul a 

fost 

 depășit 

Comu 

nicare 

elec 

tronică 

Comu 

nicare 

 în 

format 

hârtie 

Comu 

nicare 

verbală 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiţii, 

cheltuieli  

etc.) 

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuţiilor 

institutiei 

publice 

Acte 

normative, 

reglemen 

tări 

Activitatea 

liderilor 

instituţiei 

Informaţii 

privind modul 

de aplicare a 

Legii  nr. 544 

Altele 

(se 

precizează 

care) 

 

54 

 

7* 

 

40 7 0 52 2 0 29 0 1 0 0 

 

                  

 

  

 

24**                                          

Departajare pe domenii de interes 

a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc.) 29 

b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice 0 

c.  Acte normative, reglementări 1 

d.  Activitatea liderilor instituţiei 0 

e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

    0 

f. Altele, cu menționarea acestora: transport public judeţean; patrimoniul public; asistenţă 

socială şi protecţia copilului; amenajarea teritoriului și urbanism; servicii publice de interes 

județean; lucrări publice; proiecte publice și utilitare; acte administrative.  

 

24 
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5. Număr 

total de 

solicitări 

respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 

conform 

legii 

Informații 

inexistente 

Alte 

motive (cu 

precizarea 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiţii, 

cheltuieli  

etc.) 

Modul de 

îndeplinire a 

atribuţiilor 

institutiei 

publice 

Acte 

normative, 

reglementări 

Activitatea 

liderilor instituţiei 

Informaţii 

privind 

modul de 

aplicare a 

Legii  nr. 

544/2001, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

Altele 

(se 

precizează 

care) 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 
 

 

Reclamații administrative și plângeri în instanță 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la 

adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 

544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa 

instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Soluționate 

favorabil 

 Respinse În curs de 

soluționare 

Total Soluționate 

favorabil 

Respinse În curs de 

soluționare 

Total 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 
 

Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public 

7.1. Costuri 

Costuri totale de 

funcționare ale 

compartimentului 

Sume încasate din 

serviciul de copiere 

Contravaloarea 

serviciului de 

copiere 

(lei/pagină) 

Care este documentul care stă la baza 

stabilirii contravalorii serviciului de 

copiere? 

0 0 0 0 

____________________________________________________________________ 

*     Competentă soluționare  
 

**   Transport public judeţean; 

o Patrimoniul public; 

o Asistenţă socială şi protecţia copilului; 

o Amenajarea teritoriului și urbanism; 

o Servicii publice de interes județean; 

o Lucrări publice; 

o Proiecte publice și utilitare; 

o Resurse umane;  

o Turism. 

o Acte administrative      
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➢ TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 
 

✓ Asigurarea aplicării îndeplinirii dispozițiilor legale stabilite prin Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 
 

✓ Întocmirea Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003. 

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019 

INDICATORI cod       

RĂSP

UNS 

RĂSPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative  

adoptate în 2019 

A1 

 

180 

proiecte de hotărâre  

 

– din care 2 proiecte de hotărâre au 

îndeplinit procedura de elaborare conf. 

art.7 din Lg. 52/2003   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

– din care 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 proiecte  5 proiecte au fost  

dezbatere pu 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost 

anunţate în mod public 
A2 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre acestea: au fost anunţate în mod public: 0 

a. pe site-ul propriu A2_1 180 

b. prin afişare la sediul propriu A2_2 2 

c. prin mass-media 

 

 

A2_3 

 

 

 

2 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de 

informaţii referitoare la proiecte de acte normative A3 2 

Din care, solicitate de: 

a. persoane fizice A3_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal 

constituite 
A3_2 1 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice 

care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor 

referitoare la proiectul de act normativ 
A4 0 

5. Numărul   proiectelor  transmise asociațiilor  de 

afaceri și altor asociații legal constituite A5 0 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu 

societatea civilă care au fost desemnate A6 1 

7. Numărul total al recomandărilor primite A7 2 

8. Numărul total al recomandărilor incluse în 

proiectele de acte normative 
A8 1 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 

asociaţiilor legal constituite 
A9 0 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 

anul 2019 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a 

acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau 

conţin informaţii care le exceptează de la  aplicarea 

Legii nr. 52/2003, conform art. 5)   

A10 0 
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B. Procesul de luare a deciziilor  

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de 

instituţiile publice) 
B1  19 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

a. afişare la sediul propriu B2_1 0 

b. publicare pe site-ul propriu B2_2 19 

c. mass-media B2_3 0 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat 

efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) 

B3 

 

55 

 

(reprezentanți entități spitalicești 

subordonate CJPH/ societăți 

comerciale la care CJPH este acționar 

unic sau majoritar; reprezentanți presa 

locală) 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 

prezența mass-media 
B4 

 

16 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor 

exprimate în cadrul şedinţelor publice B5 20  

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile 

luate 

B6 

 

 

21 

(1 - recomandare adusă la 1 proiect de 

hotărâre incident procesului de  

elaborare prevăzut de Lg. 52/2003; 

 

20 -  amendamente aduse la proiectele 

de hotărâre fără aplicabilitate 

generală, adoptate în cadrul ședințelor 

CJPH) 

 7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 

a. informaţii exceptate B7_1 0 

b. vot secret B7_2 0 

c. alte motive (care ?) B7_3 0 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) 

şedinţelor publice 
B8 19 

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute 

publice 
B9 19 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 

decizională intentate administraţiei publice:  

a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 0 

b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 0 

c. în curs de soluţionare C1_3 0 
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➢ ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL  
 

 

• Situaţia soluţionării petiţiilor: 

 TOTAL PETIŢII      ____________________________       293 din care: 

- TRANSMISE SPRE COMPETENTĂ SOLUŢIONARE: 

- Consiliilor locale şi altor instituţii     20   

-    Clasate  10 

                        

• APORTUL LA SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR 

- Direcția Juridic, Contencios și Administrație Publică 118 

- Arhitect Șef         42 

- Direcția Tehnică        48 

- Direcția Patrimoniu                    1   

- Direcția Servicii și Achiziții Publice     68 

- Direcția Economică           4 

- Direcția Proiecte cu Finanțare Externă        5 

- Serviciul Resurse Umane          3 

- Compartiment Sănătate, Cultură, Învățământ, Mass-Media, 

Sport, Tineret, ONG-uri, Turism            9 

 

 

➢ ACTIVITATEA DE AUDIENȚE 

 

✓ Audiențe acordate:  30 de petenţi prezentaţi conducerii Consiliului judeţean 

Prahova.  

✓ S-a asigurat zilnic programul de lucru cu publicul, s-au evaluat problemele 

cetăţenilor şi au fost îndrumaţi în funcţie de specificul problemelor către 

instituţiile competente. 

  

➢ ACTIVITATEA ATOP 

 

- S-a asigurat pregătirea şedinţelor ATOP;  

- convocarea membrilor pentru participarea la şedinţe;  

- întocmirea documentelor aferente şedinţelor şi distribuirea lor. 
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SERVICIUL INFORMATICĂ____________________________________________    

 

➢ Intreţinerea resurselor hardware şi software ale serverelor de reţea ale instituţiei: 
 

a) întreţinere prin activităţi desfăşurate de personalul serviciului pentru: 

- gestiune a accesului în reţea    - 2 buc servere 

- Internet şi Poştă Electronică    - 2 buc servere 

- WebFilter şi Antispam     - 2 buc servere 

- Protecţie antivirus     - 1 buc server 

- GIS        - 2 buc servere 

b) întreţinere prin contracte de asistenţă tehnică informatică pentru: 

- Sistem Informatic Integrat (SII)    - 1 buc server 

- Sistem Integrat de Urbanism pentru gestionarea relaţiei cu cetăţenii (SIUGRC)

       - 6 buc servere 

c) întreţinere prin contracte de garanţie informatică pentru: 

- Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol (SIGRA)   

 - 6 buc servere 

✓ Intreţinerea hardware şi software a echipamentelor informatice aflate în dotarea 

utilizatorilor instituţiei, precum şi a elementelor de infrastructură informatică care 

compun reţeaua de calculatoare, atât prin activitatea personalului Serviciului de 

Informatică responsabil de aceste activităţi, cât şi prin derularea contractelor specifice 

de asistenţă tehnică care au prevăzut şi întreţinerea şi repararea echipamentelor 

hardware.   

✓ Diagnosticarea şi depanarea situaţiilor de defecţiune sau eroare apărute în 

utilizarea şi funcţionarea aplicaţiilor şi a echipamentelor informatice existente în 

instituţie şi anume: deteriorarea hardware/software a unor echipamente/aplicaţii 

informatice, afişarea/prelucrarea incorectă a anumitor date, necorelarea 

acţiunilor/rezultatelor unor prelucrări informatice, acces defectuos la conţinutul unor 

baze de date sau la meniurile unor aplicaţii informatice, imposibilitatea utilizării unor 

capacităţi de prelucrare, stocare şi/sau transfer de date etc.      

✓ Implementarea şi întreţinerea politicilor de securitate informatică la nivelul 

echipamentelor şi a reţelei de calculatoare a instituţiei, prin gestionarea unor 

permisiuni de acces al utilizatorilor la echipamente, date şi aplicaţii informatice, 

protecţia împotriva viruşilor, efectuarea copiilor de siguranţă ale datelor, utilizarea în 

comun a resurselor informatice ale reţelei de calculatoare, transferul securizat al 

datelor, condiţiile de acces la diverse adrese de Internet, etc. 
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✓ Monitorizarea jurnalelor/alertelor informatice legate de utilizarea/funcţionarea  

echipamentelor sau aplicaţiilor informatice existente în instituţie sau de încălcarea 

politicilor de securitate informatică implementate la nivelul reţelei de calculatoare. 

Intreţinerea bazelor de date cu conţinut informatic - cele legate de: 

- Dotarea instituţiei cu echipamente şi aplicaţii informatice 

- Evidenţa caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale dotărilor 

- Modul de derulare al contractelor sau serviciilor informatice  

Găzduirea şi actualizarea/administrarea paginii de internet a instituţiei 

www.cjph.ro.  

✓ Gestionarea adresei de e-mail a instituţiei (cons_jud@cjph.ro), precum şi cea a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova (presedinte@cjph.ro)  

✓ Verificarea/asigurarea respectării regimului de utilizare/licenţiere pentru 

aplicaţiile informatice instalate în calculatoarele instituţiei. 

✓ Acordarea de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea/dezvoltarea nivelului general 

de utilizare/funcţionare al Sistemului Integrat de Urbanism pentru gestionarea relaţiei 

cu cetăţenii (SIUGRC). Administrarea aplicaţiilor interne backoffice ale acestui 

sistem, precum şi pe cele ale portalului extern de prezentare.  

✓ Administrarea permisiunilor de acces ale aplicaţiilor informatice implementate în 

cadrul Sistemului Informatic Integrat (SII) privind gestiunea economică şi resursele 

umane al instituţiei. 

✓ Administrarea echipamentelor şi urmărirea modului de utilizare/funcţionare a 

Sistemului informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic 

(SIGRA), sistem realizat în baza unui proiect cu fonduri europene la care Consiliul 

Judeţean Prahova are calitatea de lider de proiect alături de 15 primării partenere din 

judeţ, şi participarea cu personal de specialitate la misiunile de control şi audit 

efectuate de organismele de verificare la sediile de implementare ale proiectului. 

✓ Participarea cu personal de specialitate la activităţile efectuate în cadrul 

comisiilor de inventariere constituite la nivelul instituției, precum și efectuarea de 

inventarieri informatice proprii serviciului vizând evidența caracteristicilor tehnice ale 

dotărilor informatice și necesitățile de dezvoltare ale acestora. 

✓ Participarea cu personal de specialitate la activităţile efectuate în cadrul 

comisiilor de inventariere constituite la nivelul instituției pentru desfăşurarea 

procedurilor de achiziţii publice. 

✓ Administrarea bazei de date cu conţinut juridic Legis şi derularea contractului de 

servicii informatice privind actualizarea acestei baze de date. 

✓ Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate pentru realizarea diverselor 

raportări statistice solicitate instituţiei noastre. 

http://www.cjph.ro/
mailto:cons_jud@cjph.ro
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✓ Efectuarea unor activităţi de tehnoredactare diversă (diplome, legitimaţii, 

ecusoane, etc)  

✓ Acordarea de asistenţă tehnică informatică pentru utilizatorii de echipamente şi 

aplicaţii informatice din instituţie. 

✓ Imbunătăţirea modului de desfăşurare a activităţilor şi actualizarea procedurilor şi 

a  documentelor privind implementarea standardelor de control intern în cadrul 

serviciului. 
 

➢ Contracte informatice, derulate în anul 2019:  

o Contract de servicii de mentenanţă pentru Sistemul Integrat de Urbanism 

pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii (SIUGRC) 

o Contract de servicii de mentenanţă pentru Sistemul informatic destinat 

gestiunii Registrului Agricol -  zona Centru (SIGRA) 

o Contract de servicii de asistenţă tehnică pentru Sistemul Informatic Integrat 

(SII) privind gestiunea economică şi resursele umane al instituţiei   

o Contract de servicii acces la Internet şi poştă electronică la sediul 

administrativ al Consiliului Judeţean Prahova 

o Contract de servicii acces la Internet la sediul Centrului multifuncţional de 

afaceri Lumina verde al Consiliului Judeţean Prahova 

o Contract de servicii de transport de date în cadrul proiectului Sistem 

informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic 

(SIGRA) 

o Contract de servicii de actualizare bază de date legislativă Legis 

➢ Contract de servicii informatice de mentenanţă pentru aplicaţiile de portal, 

interfaţare şi administrare din cadrul sistemului informatic destinat gestiunii registrului 

agricol în format electronic – zona centru (sigra), precum şi pentru aplicaţiile juridic, 

audienţe, hotărâri+dispoziţii şi management documente utilizate în prezent în cadrul 

instituţiei (SOBIS). 

➢ In anul 2019 au fost achiziţionate următoarele produse informatice: 

o Calculatoare Desktop           -  13 buc 

o Laptopuri                  -    7 buc 

o Multifuncționale       -  11 buc 

o UPS Server                                                                 -    2 buc 

o Licențe Juridic, Audiențe, Audiențe, Hotărâri și Dispoziții  -    3 buc   
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o Licenţe Antivirus Symantec Endpoint Protection  - 270 buc 

o Licenţă Barracuda Spam&Virus Firewall  -     1 buc 

o Licenţă Barracuda WebFilter         -     1 buc 

o Licență Adobe Photoshop/Annual Subscription       -     1 buc 

o Licență TopoLT 11.4 + ProfLT 11.4 + TransLT 3.1     -     2 buc 

o Licențe AutoCAD including specialized toolset noi/reinnoiri     - 5 buc 

o Licență Adobe InDesign/Annual Subscription                        - 1 buc  

o Licență Aplicație Implemetare GDPR                                    - 1 buc 

o Licență Aplicație Achiziții publice                                         - 1 buc 
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Bugetul instituției 
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

- Activitatea structurii - 

 

SERVICIUL BUGET ȘI CREANȚE_______________________________________ 

 

➢ Veniturile bugetului Consiliului județean Prahova 
    

A. Alocații bugetare repartizate prin Decizii ale Directorului General al 

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești: 

- Cota de 15% reprezentând sume defalcate  din 

impozitul pe venit 

 

103.974,00 mii lei 

 

- Cota de 17,5% din IVG pentru echilibrarea bugetelor 

locale                                                                          

58.021,00 mii lei 

 
            

B. Alocații bugetare repartizate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, 

ordonanțe de rectificare a bugetului de stat, hotărâri de guvern, etc.: 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţului 

 

30.614,00 mii lei 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumuri                                                                               

 8.516,00 mii lei 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale               

 

 115.640,00 mii lei 

Planuri și regulamente de urbanism 

                                    

297,61 mii lei 

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanțarea investițiilor în sănătate 

 

10.052,00 mii lei 

Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap 

Subvenții primite din Fondul de Intervenție                                                                                                                          

 

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 

1.216,00 mii lei 

 

3.321,00 mii lei 

 

41.242,59 mii lei 
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Subvenții pentru realizarea activității de colectare, 

transport 

depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine 

animală 

 

559,00 mii lei 

 

 

C.  Fonduri primite în cadrul proiectelor cu finanțare neexternă 

nerambursabilă: 

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

aferente perioadei de programare 2014-2020 

  2.061,90 mii lei  

 

Sume primite de la UE 2.262,31 mii lei 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări aferente în cadrului 

financiar 2014-2020 

9.221,97 mii lei  

 

 

D. Venituri proprii: 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de 

persoane fizice     

  141,00 mii lei  

 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de 

persoane juridice 

2.098,00  mii lei  

 

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și 

autorizații de funcționare 

196,00 mii lei 

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către 

instituțiile publice               

5.939,50 mii lei 

Alte venituri din proprietate 195,00 mii lei 

Venituri din dobânzi 3,00 mii lei 

Venituri din prestări de servicii                                      137,50 mii lei 

Contribuția persoanelor asistate 2.443,00 mii lei 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de 

către alte instituții de specialitate                                                       

 

320,00  mii lei 

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe                            1,50 mii lei 

Alte venituri                                                                                 104,00 mii lei 

Donații și sponsorizări 20,14 mii lei 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituțiilor publice 

                                       10,00 

mii lei 

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 

domeniului privat al statului sau al unităților 

 

6,00 mii lei 
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administrativ-teritoriale  

TOTAL VENITURI  AN  2019                                          

  

398.614,02 MII LEI 

 

 

E. Cheltuieli pe capitole și titluri bugetare                                                              

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE (51.02) 

Total 42.119,02 mii lei 

Cheltuieli de personal                                                                  25.957,00 mii lei 

Bunuri și servicii                                      11.448,48 mii lei 

Transferuri acordate în baza contractelor 

de parteneriat sau asociere 

388,00 mii lei 

Alte cheltuieli  182,00 mii lei 

Transferuri de capital acordate în baza 

contractelor de parteneriat sau asociere 

568,00 mii lei 

Proiecte cu finanțare din F.E.N. aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

 

761,12 mii lei 

Cheltuieli de capital 2.915,90 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

-101,48 mii lei 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (54.02) 

Total 3.192,84 mii lei 

Bunuri și servicii   385,00 mii lei 

Fond de rezervă                                                                                100,00 mii lei 

Transferuri către instituții publice 2.707,00 mii lei 

Alte transferuri de capital către instituții 

publice 

14,00 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent             

 

-13,16 mii lei 

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (55.02) 

Total 2.088,00 mii lei 

Dobânzi aferente datoriei publice interne                                      2.088,00 mii lei 

APĂRARE (60.02) 

Total 213,00 mii lei 

Bunuri și servicii                   204,50 mii lei 

Cheltuieli de capital                                                                                                                       8,50 mii lei 

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ (61.02) 

Total 11.021,27 mii lei 
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Cheltuieli de personal        10.433,00 mii lei 

Bunuri și servicii 455,00 mii lei 

Cheltuieli de capital 140,50 mii 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

 

-7,23 mii lei 

ÎNVĂȚĂMÂNT (65.02) 

Total 34.643,96 mii lei 

Cheltuieli de personal 294,00 mii lei 

Bunuri și servicii 3.254,36 mii lei 

Transferuri acordate în baza contractelor 

de parteneriat sau asociere 

 

1,091,70 mii lei 

Alte transferuri curente în străinătate 300,00 mii lei 

Asistență socială 21.239,00 mii lei 

Alte cheltuieli                                                                         84,70 mii lei 

Transferuri de capital acordate în baza 

contractelor de parteneriat sau asociere 

 

2.002,50 mii lei 

Cheltuieli de capital 6.408,45 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

 

-30,75 mii lei 

SĂNĂTATE (66.02) 

Total 45.041,96 mii lei 

Bunuri și servicii 221,90 mii lei 

Transferuri din bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătății   

 

15.817,50 mii lei 

Transferuri acordate în baza contractelor 

de parteneriat sau asociere 

 

140,00 mii lei 

Transferuri de la bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finanțarea 

aparaturii medicale și echipamentelor de 

comunicații de urgență în sănătate 

 

 

 

10.052,00 mii lei 

Transferuri din bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății   

 

9.263,50 mii lei 

Transferuri de capital acordate în baza 

contractelor de parteneriat sau asociere 

 

400,00 mii lei 

Proiecte cu finanțare din F.E.N. aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

 

9.009,01 mii lei 
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Cheltuieli de capital 1.084,70 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

-946,65 mii lei 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (67.02) 

Total 40.542,34 mii lei 

Cheltuieli de personal 4.767,60 mii lei 

Bunuri și servicii 1.474,68 mii lei 

Transferuri către instituții publice 19.748,00 mii 

Transferuri acordate în baza contractelor 

de parteneriat sau asociere 

 

590,00 mii lei 

Alte cheltuieli 7.853,00 mii lei 

Alte transferuri de capital către instituții 

publice 

1.420,20 mii lei 

Transferuri de capital acordate în baza 

contractelor de parteneriat sau asociere 

 

4.468,80 mii lei 

Cheltuieli de capital    259,21 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent   

 

-39,15 mii lei 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (68.02) 

Total 142.268,09 mii lei 

Cheltuieli de personal    107.773,10 mii lei 

Bunuri și servicii 22.743,70 mii lei 

Transferuri acordate în baza contractelor 

de parteneriat sau asociere 

 

600,00 mii lei 

Asistență socială 1.216,00 mii lei 

Alte cheltuieli 839,70 mii lei 

Proiecte cu finanțare din F.E.N. aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

 

7.353,65 mii lei 

Cheltuieli de capital                                                                     2.063,96 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent   

-322,02 mii lei 

 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (70.02) 

Total 20.345,31 mii lei 

Bunuri și servicii    67,00 mii lei 

Transferuri acordate în baza contractelor 

de parteneriat sau asociere 

 

795,00 mii lei 

Alte transferuri curente interne 17,00 mii lei 
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Rambursări de credite         153,00 mii lei 

Transferuri de capital acordate în baza 

contractelor de parteneriat sau asociere 

 

5.075,50 mii lei 

Programe comunitare   11.037,00 mii lei 

Programe de dezvoltare   297,61 mii lei 

Cheltuieli de capital      3.035,32 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

-132,12 mii lei 

 

PROTECȚIA MEDIULUI (74.02) 

Total 7.138,70 mii lei 

Sume reprezentând contribuția unităților 

administrativ teritoriale la Fondul IID                                                                       

4.439,00 mii lei 

 

Transferuri de capital acordate în baza 

contractelor de parteneriat sau asociere 

 

400,00 mii lei 

Proiecte finanțate din F.E.N. aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

2.021,35 mii lei 

 

Cheltuieli de capital          278,35 mii lei 

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (81.02)  

Total 81,00 mii lei 

Transferuri de capital acordate în baza 

contractelor de parteneriat sau asociere 

 

81,00 mii lei 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 

(83.02) 

Total 1.323,00 mii lei 

Cheltuieli de personal   708,00 mii lei 

Bunuri și servicii 604,00 mii lei 

Alte cheltuieli   11,00 mii lei 

TRANSPORTURI (84.02) 

Total 169.144,78 mii lei 

Cheltuieli de personal   3.115,00 mii lei 

Bunuri și servicii 60.352,00 mii lei 

Transferuri acordate în baza contractelor 

de parteneriat sau asociere 

 

1.625,00 mii lei 

Alte cheltuieli   49,00 mii lei 

Rambursări de credite 21.194,00 mii lei 

Transferuri de capital acordate în baza 

contractelor de parteneriat sau asociere 

 

8.711,00 mii lei 
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Proiecte finanțate din F.E.N. aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

2.755,76 mii lei 

 

Cheltuieli de capital          71.752,73 mii lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent    

-409,71 mii lei 

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (87.02) 

Total 1.903,00 mii lei 

Cheltuieli de personal   1.538,64 mii lei 

Bunuri și servicii 296,36 mii lei 

Cheltuieli de capital   68,00 mii lei 

TOTAL CHELTUIELI  AN 2019 521.066,27 MII LEI 

               

 

Diferența între venituri și cheltuieli în sumă de 122.452,25 mii lei s-a bugetat din 

excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului  2018. 

➢ Bugetul local la finalul anului 2019 – Anexa nr. 2. 

➢ Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 – Anexa nr. 3 

➢ Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe 

anul 2019 – Anexa nr. 4. 

 

 

SERVICIUL  FINANCIAR – CONTABILITATE____________________________ 

 

✓ Asigurarea înregistrării cronologice şi sistematice, prelucrarea, publicarea şi 

păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi 

fluxurile de trezorerie atât pentru cerinţele interne ale Consiliului Judeţean, cât şi în 

relaţiile cu investitorii, creditorii, clienţii, instituţiile publice şi alţii;  

✓ Întocmirea şi asigurarea transmiterii documentelor de plată către organele 

bancare, primirea şi verificarea extraselor de cont şi a execuţiei bugetare, urmărind 

decontarea corespunzătoare a plăţilor şi încadrarea în bugetul pe unităţi, capitole, 

subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate;  

✓ Urmărirea înregistrarii lunare a notelor contabile privind plaţile şi încasările prin 

trezorerie şi bancă a cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Judeţean 

Prahova, întocmirea fişelor de evidenţă sintetică şi balanţa de verificare lunară;  

✓ Urmărirea aplicării Ordinului 1792/2002 pentru toate capitolele de cheltuieli;  

✓ Asigurarea evidenţei operative la zi a încasărilor şi plăţilor în numerar cu ajutorul 

registrului de casă în care se înregistrează operaţiunile pe măsura efectuării lor;  
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✓ Asigurarea înregistrării în registrul jurnal a operaţiunilor contabile efectuate în 

cursul anului;  

✓ Urmărirea încadrării în creditele bugetare aprobate şi efectuarea de deschideri de 

credite şi de alimentări cu sume pentru unităţile din subordinea Consiliului Judeţean;  

✓ Asigurarea evidenţei contabile şi transferul către consiliile locale din judeţul 

Prahova a sumelor primite drept alimentări conform programelor fondurilor speciale;  

✓ Asigurarea evidenţei transferurilor în trezorerie şi a plăţilor aferente unitaţilor din 

subordine;  

✓ Întocmirea şi transmiterea - lunar, trimestrial şi anual -, formularelor din sfera 

raportării situaţiilor financiare ale Sistemului Naţional de Raportare FOREXEBUG; 

✓ Întocmirea trimestrială şi anuală a situaţiilor financiare proprii, urmărind 

încadrarea în termenele stabilite;  

✓ Primirea, verificarea, centralizarea şi transmiterea trimestrială şi anuală la 

Direcția Generală și Regională a Finanțelor Publice Prahova a situaţiilor financiare ale 

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean;  

✓ Întocmirea şi prezentarea organelor de control a rapoartelor cerute împreună cu 

documentele contabile aferente;  

✓ Întocmirea statelor de plată ale salariaţilor aparatului propriu, consilierilor 

judeţeni şi diverselor comisii;  

✓ Asigurarea calculării și vărsarea în termen a sumelor în favoarea bugetului 

statului şi bugetelor locale, a impozitului pe salarii, a contribuţiilor pentru asigurările 

sociale, pentru şomaj şi sănătate;  

✓ Organizarea, îndrumarea şi verificarea evidenţei patrimoniului public şi privat al 

Judeţului Prahova pe categorii de bunuri, urmărirea mişcării acestor bunuri şi 

înregistrarea în contabilitate a acestor mişcări în conformitate cu prevederile Legii 

contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

✓ Organizarea inventarierii generale a elementelor de activ şi pasiv care constituie 

patrimoniul public şi privat al Judeţului Prahova;  

✓ Asigurarea evidenţei contabile a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar ce 

constituie patrimoniul Consiliului Judeţean Prahova, primite prin protocol sau 

procurate prin licitaţii publice;  

✓ Înregistrarea în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii, pagubele constatate la 

inventariere, în conturi analitice distincte, iar în cadrul acestora, pe fiecare debitor;  

✓ Completarea în registrele contabile obligatorii conform prevederilor legale, 

arhivarea şi asigurarea păstrării în bune condiţii a documentelor contabile;  

✓ Gestionarea formularelor cu regim special, a bonurilor valorice de carburanţi şi 

lubrifianţi şi a cardurilor de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Prahova, Centrul 

Militar Judeţean Prahova şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 
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Bugetul instituției - Investiții  publice 
 

 

 

 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

 

- Activitatea structurii - 

 

 

SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI PUBLICE,____________________________ 

GESTIONARE PATRIMONIU, SOCIETĂȚI COMERCIALE_______________ 

 

 

➢ Lucrările de alimentare cu apă și de investiții și reparații pe drumurile 

județene, realizate în anul 2019 

     

 

ALIMENTARE CU APĂ 

 

 

Reabilitare sistem  microzonal - alimentare cu apă (sursa Crasna) 

– înlocuire conductă de transport apă potabilă si reabilitare construcții 

hidrotehnice aferente, de la statia de tratare Schiulești la rezervorul de 

înmagazinare Gogon, oraș Slănic 

 

Valoare contract execuție Constructor Data recepţiei 

4.945.513,49 lei (T.V.A. 

inclus) 

S.C. Montin S.A. 01.12.2019 

(s-a încheiat recepția la 

terminarea lucrărilor) 

 

D R U M U R I 

 

 

 

Consolidare DJ 205G comuna Cornu, punct Swisscaps 

– zona km 0+025 

 

Nr. contract Valoare contract Constructor Data recepţiei 
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25130/11.11.2019 4.957.643,52 lei (TVA 

inclus) 

 

S.C. Maristar Com 

S.R.L. 

În curs de 

execuție 

 

 

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 

- Covoare bituminoase 2019, Lot 1 

 

Nr. contract Valoare contract Constructor Data recepţiei 

14836/09.07.2019 4.583.880.00 lei (TVA 

inclus) 

 

S.C. Pragosa 

Romania S.R.L. 

01.11.2019 

 

 

Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice 

- Covoare bituminoase 2019, Lot 2 

 

Nr. contract Valoare contract Constructor Data recepţiei 

14809/09.07.2019 4.970.300,38 lei (TVA 

inclus) 

 

S.C. Domeniile 

Gârbea S.R.L. 

31.10.2019 

 

 

 

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 

- Covoare bituminoase 2019, Lot 3 

 

Nr. contract Valoare contract Constructor Data recepţiei 

14815/09.07.2019 5.183.419,23  lei (TVA 

inclus) 

 

S.C. Pragosa 

Romania S.R.L. 

31.10.2019 

 

 

 

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 

- Covoare bituminoase 2019, Lot 4 

 

Nr. contract Valoare contract Constructor Data recepţiei 

14838/09.07.2019 5.481.735,00  lei (TVA 

inclus) 

S.C. Pragosa 

Romania S.R.L. 

31.10.2019 
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Consolidare drum județean DJ713, zona km 3+300, km 3+400, km 4+200 

 

Nr. contract Valoare contract Constructor Data recepţiei 

25575/12.11.2018 3.130.937,04 lei (TVA 

inclus) 

 

S.C. PIKANORE 

S.R.L. 

În curs de 

execuţie 

 

 

 

➢ Gestionarea patrimoniului județului 
 

 Hotărâri ale Consiliului Judeţean Prahova adoptate în domeniul gestionării 

patrimoniului public al județului: 
  

- Hotărârea nr. 8/30.01.2019 – privind acceptarea ofertei de donație formulată de 

către S.C. Petrotel-Lukoil S.A. în favoarea județului Prahova; 
 

- Hotărârea nr. 14/28.02.2019 – privind introducerea în domeniul public al 

județului Prahova a terenului în suprafață de 36.253 mp, situat în comuna Poiana 

Cîmpina; 
 

- Hotărârea nr. 19/30.03.2019 – privind  actualizarea valorilor de inventar ale unor 

bunuri aflate în domeniul public al judeţului Prahova; 
 

- Hotărârea nr. 34/19.04.2019 – privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr. 5/2018 privind completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova nr. 27/2001 privind inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al județului Prahova; 
 

- Hotărârea nr. 35/19.04.2019 – privind introducerea în domeniului public al 

judeţului Prahova a terenului în suprafață de 1.371 mp, situat în orașul Comarnic; 
 

- Hotărârea nr. 51/23.05.2019 – privind completarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al județului Prahova; 
 

- Hotărârea nr. 52/23.05.2019 – privind introducerea în domeniului public al 

judeţului Prahova a terenului în suprafață de 41.171 mp, situat în municipiul 

Ploiești, Tarla 13, Parcela CTD 194; 
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- Hotărârea nr. 97/26.07.2019 – privind solicitarea transmiterii unui teren în 

suprafață de 425 mp, din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul 

public al judeţului Prahova; 
 

- Hotărârea nr. 112/28.08.2019 – privind trecerea unor bunuri imobile din 

domeniul public al judeţului Prahova în domeniul privat al judeţului Prahova în 

vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora; 
 

- Hotărârea nr. 111/28.08.2019 – privind acceptarea ofertei de donație formulată de 

doamna Grigore Nina și domnul Dumitrăchescu Mihail în favoarea Județului 

Prahova; 
 

- Hotărârea nr. 136/29.10.2019 – privind modificarea şi completarea unor hotărâri 

ale Consiliului Județean Prahova referitoarea la administrarea unor bunuri 

imobile ce aparțin domeniului public al județului Prahova; 
 

- Hotărârea nr. 150/18.11.2019  – privind  modificarea prevederilor unor hotărâri 

referitoare la darea în folosință gratuită a imobilului proprietate publică a 

județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr.45; 
 

- Hotărârea nr. 156/18.11.2019  – privind solicitarea transmiterii terenului cu 

numărul cadastral 29001 din domeniul public al comunei Blejoi în domeniul 

public al judeţului Prahova; 
 

- Hotărârea nr. 164/16.12.2019 – privind introducerea în domeniului public al 

judeţului Prahova a terenului în suprafață de 624 mp, situat în municipiul Ploiești, 

Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213; 
 

- Hotărârea nr. 165/16.12.2019 – privind introducerea în domeniul public al 

Judeţului Prahova a unor imobile, situate în comuna Ceptura; 
 

 

➢ Programul pentru școli al României - Furnizarea și distribuția produselor 

lactate, de panificație și fructelor pentru elevii și copii preșcolari din 

învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii 

preșcolari din grădinițele de stat și private 
 

1. Contract subsecvent de furnizare  nr. 17.106/VI.A1/05.08.2019, cu 3 acte 

adiționale, încheiat între Consiliul Judeţean Prahova şi Asocierea: S.C. LIDO 

GÎRBEA S.R.L. - lider de asociere, S.C. VOIPAN SIL S.R.L., S.C. AGROSEMCU 

S.R.L., S.C. OLTINA IMPEX PROD COM S.R.L., privind furnizarea și distribuția 

produselor de panificație pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
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privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 

normal de 4 ore, an şcolar 2019-2020. 
 

2. Contract subsecvent de furnizare nr. 17.119/VI.A1/05.08.2019, cu 3 acte 

adiționale, încheiat între Consiliul Judeţean Prahova şi Asocierea: S.C. LIDO 

GÎRBEA S.R.L. - lider de asociere, S.C. SIMULTAN S.R.L., S.C. VOIPAN SIL 

S.R.L., S.C. AGROSEMCU S.R.L., S.C. OLTINA IMPEX PROD COM S.R.L., 

privind furnizarea și distribuția laptelui și produselor lactate pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari 

din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, an şcolar 2019-2020. 
 

3. Contract subsecvent de furnizare nr. 17.120/VI.A1/05.08.2019, cu 3 acte 

adiționale, încheiat între Consiliul Judeţean Prahova şi Asocierea: S.C. LIDO 

GÎRBEA S.R.L. - lider de asociere, S.C. POL FRUCT S.R.L., S.C. VOIPAN SIL 

S.R.L., S.C. AGROSEMCU S.R.L., S.C. OLTINA IMPEX PROD COM S.R.L., 

privind furnizarea și distribuția fructelor pentru elevii din învăţământul primar şi 

gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 

private cu program normal de 4 ore, an şcolar 2019-2020. 
 

✓ În cadrul serviciului urmărire lucrări publice, gestionare patrimoniu, societăţi 

comerciale s-a desfășurat activitatea de monitorizare a activității societăților 

comerciale la care Consiliul Județean Prahova este acționar și activitatea de 

monitorizare – pază și întreținere - pentru Rampa ecologică Bănești. 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI__________________________________ 

 

În cadrul serviciului s-au încheiat următoarele contracte: 
 

1.  “Reamplasare centarale termice din clădirea actuală, în clădirea corpului 2 - 

Psihiatrie Oftalmologie, de la Spitalul Buna Vestire”- proiectare și execuție 

- Valoare contract – 53.550 lei  TVA inclus; 

- Constructor:  S.C. ASERA TERMOINSTAL S.R.L. 

- Data recepției: 19.12.2019 
 

2. “Înlocuire pavele - Palat Administrativ” 

- Valoare contract – 285.589,06  lei  TVA inclus 

- Constructor: S.C. MITZU TRANSPORT S.R.L. 
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- S-a executat parte din lucrări în 2019 - S-a decontat 96.262,00 lei; Lucrarea a 

continuat  în 2020 
 

  3. “Service ascensoare – Palat Administrativ, Ploiești” 

- Valoare contract – 124.320,18 lei TVA inclus 

- Prestator: S.C. Eny Duplex S.R.L. Ploiești 

- Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019 
 

4. “Servicii de curătenie în imobilele Palat Administrativ, Palatul Culturii, Elena 

Doamna nr. 2A și Centrul de Afaceri Multifuncțional "Lumina Verde"” 

- Valoare contract – 385.560,00 lei TVA inclus 

- Prestator: S.C. K 1 TOT S.R.L. București 
 

5. “Servicii de întreținere și reparații clădiri aflate în administrarea Consiliului 

Județean Prahova” 

- Valoare contract – 459.890,97 lei TVA inclus 

- Prestator: S.C. Gebo Construct S.R.L. Comuna Poiana Campina 
 

6. “Reparații, verificare și întreținere la sistemul de semnalizare și alertare în caz de 

incendiu Palatul Administrativ – corp A, la sistemul de detecție Sala "Europa", la 

sistemele de efracție BDS, verificare hidranți interiori și pompe de apă pentru 

hidranți, service pentru barierele amplasate în zonele de parcare aferente clădirii 

din Șoseaua Vestului nr. 14-16, Ploiești” 

- Valoare contract – 44.382,24 lei TVA inclus 

- Prestator: S.C. Sinvex Multiservice S.R.L. Ploiești 
 

7. “Serviciul de mentenanță și echilibrare sistem la instalația de încălzire din Palat 

Administrativ, inclusiv Sala 200 locuri, exploatare și autorizare periodică legală a 

echipamentelor de încălzire – răcire, tratare și umidificare aer a obiectivului Sala 

Europa, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2-4” 

- Valoare contract – 52.562,30 lei TVA inclus 

- Prestator: S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA  S.R.L. Ploiești 
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BIROU  ADMINISTRATIV, PERSONAL DE ÎNTREȚINERE_________________ 

 

✓ În cadrul biroului s-au derulat următoarele contracte: 
 

1. “ Construire clădire Școală gimnazială specială nr.1 Ploiești - Șos. Vestului nr. 14 

- 16” 

- Nr. contract: 23.653/24.10.2019 

- Valoare contract: 6.845.991,08 lei (TVA inclus) 

- Constructor: S.C. FADMI PROD S.R.L. BERCENI 

- Durata execuție: 36 luni 
 

2. “ Servicii de asistență tehnică – aferente lucrării: ,,Construire Școală gimnazială 

specială nr.1 Ploiești” 

- Nr. contract: 23.968/20.11.2019 

- Valoare contract: 59.500 lei (TVA inclus) 

- Constructor: S.C. DINENG DEV S.R.L. PLOIEȘTI 

- Durată execuție: 36 luni 
 

3. “ Servicii de dirigenție de șantier – aferente lucrării: ,,Construire Școală 

gimnazială specială nr.1 Ploiești” 

- Nr. contract: 22.355/9.10.2019 

- Valoare contract: 32.400 lei (TVA inclus) 

- Constructor: S.C. NALBOC CONS S.R.L. PLOIEȘTI 

- Durată execuție: 36 luni 
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Bugetul instituției - Investiții  publice 
 

 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

 

- Activitatea structurii -  

 

DRUMURI JUDEȚENE 

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport se bazează pe principiul 

asigurării siguranței și securității. Factor cheie în dezvoltarea durabilă a județului, 

infrastructura de transport se numără printre factorii cei mai importanţi ai 

competitivităţii economice naționale sau regionale, alături de regimul fiscal, de 

infrastructura tehnologică şi de cercetare sau de nivelul de pregătire a forţei de muncă. 

Reciproca relației este de asemenea valabilă. Creșterea economică determină o 

creștere a nevoilor de transport chiar mai accentuată, creând o presiune suplimentară 

asupra infrastructurii existente. 

 

                               

Nivelul de dezvoltare şi starea infrastructurii de transport au, de asemenea, o 

puternică influenţă asupra activităţii turistice. Numeroase studii au pus în evidență 
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legătura strânsă între dezvoltarea transporturilor și dezvoltarea turismului. Asigurarea 

accesului spre zonele turistice şi crearea unor conexiuni rapide între infrastructura 

regională de transport pe de o parte şi magistralele naţionale şi europene de transport 

pe de altă parte sunt condiţii indispensabile pentru dezvoltarea la nivelul potenţialului 

a turismului judetean, național și regional. 
 

Consiliul Județean Prahova a implementat strategia privind Dezvoltarea 

infrastructurii de transport , astfel încât  să se asigure costuri de transport cât 

mai mici, iar efectele asupra mediului să fie cât mai reduse.  

Strategia Consiliului Județean Prahova pentru dezvoltarea durabilă a  infrastructurii de 

transport se bazează pe următoarele principii: 

a) Asigurarea siguranței și securității pentru călători și pentru marfă.  

b)  Creșterea beneficiilor pentru utilizatori prin: 

- satisfacerea nevoilor de mobilitate și transport, 

- creșterea confortului,  

- asigurarea serviciilor de urgență și salvare în cazul catastrofelor naturale, 

- accesibilitatea pentru persoanele vârstnice sau cu mobilitate redusă. 

c)  Coeziunea și conectivitatea regională.  

d)  Eficiența, prin eliminarea blocajelor și prin aplicarea tehnologiilor inovatoare. 

e)  Durabilitatea infrastructurii rutiere. 

Pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

(PNDL II) 2017 - 2019, pentru care Consiliul Județean Prahova și Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, au încheiat contracte de finanțare, s-

au executat următoarele: 

- Pentru ”Pasajul denivelat peste DN 1 (Centura de Vest) la intersecția cu DJ 

101I și strada Buda” a fost încheiat contract de servicii pentru elaborare ”PUZ – 

Modificare parțială ”PUZ-Cartier Parc” și teren extravilan pentru amplasare pasaj 

denivelat peste DN1 la intersecția cu DJ 101I și strada Buda (Sstud=cca 37,5 ha)”, în 

baza căruia a fost elaborat Studiul de oportunitate și a fost obținut Avizul de 

oportunitate nr.58/28.05.2019. După obținerea avizului CNAIR – faza PUZ se va 

solicita avizarea și aprobarea PUZ-ului, fază premergătoare autorizării. 

  

- Pentru ”Reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100 - km 37+620” a fost 

încheiat un contract de proiectare și execuție. 
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În anul 2019 s-au efectuat lucrări de reabilitare pe următoarele drumuri 

județene: 

 

 

 

 

 

 

- "Reparații și apărări de mal 1 pod comuna Drajna, județul Prahova", lucrări în 

valoare de 717.652,97 lei cu TVA ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ”Execuție lucrări obiectiv DJ 235 Sângeru – Lapoș, KM 2+375 și  DJ 100H 

Lapoș – Jugureni KM 16+286, km16+536 și KM 16+649, județul Prahova, 

lucrări în valoare de 320.902,99 lei;         

                         

 

 

 

- ”Protejarea corpului şi a 

platformei drumului pe DJ 214, 

zona km 19+300, comuna 

Aluniş” - în curs de recepție; 
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- Protejarea corpului şi a platformei drumului pe DJ 234, km 3+850 la km 4+300, 

sat Nucet, comuna Chiojdeanca” - executată parțial.      

                          

Pe drumurile județene unde s-au constatat alunecări de teren au fost executate 

lucrări de consolidare și refacere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Au fost finalizate lucrările la - 

"Consolidare si refacere  DJ 102 N, 

0,320 km,  comuna Ceptura, județul 

Prahova", a căror valoare  totală a fost 

de 5.271.679,96 lei cu TVA. 
 

 

 

- DJ 214 -  ”Refacere DJ 214, 

punct ”Valea Frasinului”, 

comuna Aluniș”, lucrări în 

valoare de 228.574,49 lei. 
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- ”Refacere 1 podeț  comuna Cosminele”, lucrări în valoare de 187.666,24 lei cu 

TVA.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Au fost începute lucrările la 

”Consolidare pentru punere in 

siguranta si refacere DJ 234 si 

refacere DJ 102 C , 0,485 Km, 

comuna Sângeru, județul 

Prahova”, urmând a se finaliza în 

anul 2020. 
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- ”Refacere DJ 233, 0,550 km, comuna Ariceștii Zeletin”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Au fost finalizate lucrările la DJ 207 – ”Consolidare  DJ 207, Șotrile – Câmpina, 

km 9+800, județul Prahova”, lucrări în valoare de 21.256.025,36 lei cu TVA. 

În anul 2019, pentru aducerea drumurilor judeţene la parametrii normali de 

exploatare, s-au executat covoare asfaltice pe drumurile judeţene pe o lungime de 
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aproximativ 104,000 km, pe  34 de drumuri județene , cât mai echilibrate din punct de 

vedere al lungimii acestora. 

Sectoarele de drum județean unde s-au turnat covoare asfaltice au fost:  

NR. 

CRT. 
DRUM JUDEȚEAN UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

1. DJ 100B Balta Doamnei 

2. DJ 100 C Fulga 

3. DJ 100 D 
Scorțeni 

Băneşti 

4. DJ 100E Poiana Câmpina 

5. DJ 100 H Jugureni 

6. DJ 100 L 
Podenii Noi 

Iordăcheanu 

7. DJ 101 D 
Râfov 

Olari 

8. DJ 101 E 
Poienarii Burchii 

Gorgota 

9. DJ 101 F 

Valea Călugărească 

Dumbrava 

Drăgănești 

10. DJ 101S Secăria 

11. DJ 101T Bertea 

12. DJ 102 Izvoarele 

13. DJ 102D Boldești Grădiștea 

14. DJ 102 E 
Iordăcheanu 

Plopu 

15. DJ 102 I Valea Doftanei 

16. DJ 102 N 
Ceptura 

Colceag    

17. DJ 102 R 
Gura Vadului (Sat Vl. Scheilor) 

Călugăreni 

18. DJ 129 Târgșorul Vechi 

19. DJ 130 A Gorgota (Poienarii Apostoli) 

20. DJ 139 Puchenii Mari 

21. DJ 140 Puchenii Mari 

22. DJ 148 Ciorani 
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                   - DJ 102N Colceag                                    - DJ  100L Iordăcheanu  

                                                                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. DJ 149 Baba Ana (Sat Conduratu) 

24. DJ 155 Păulești 

25. DJ 201 A Ciorani 

26. DJ 205G Cornu 

27. DJ 206 Talea 

28. DJ 207 Şotrile 

29. DJ 214 Brebu 

30. DJ 230 
Drajna 

Ceraşu 

31. DJ 231 
Păcureţi 

Bălţești 

32. DJ 234 

Chiojdeanca 

Salcia 

Sîngeru 

33. DJ 235 Lapoş 

34. DJ 710 Adunaţi 
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         - DJ 207 Șotrile                                           - DJ 129 Târgșoru Vechi 

 
 

 

                  

                  - DJ 102R Tătaru                                  - DJ  100B Balta Doamnei  
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                    - DJ 235 Lapoș                                     - DJ  102D Boldești Grădiștea 

                                                                                 

     

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

       

 -  DJ 231 - Păcureți                                    - DJ 101F Valea Călugărească 

-  
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         - DJ 100C Fulga                                     - DJ 102I Valea Doftanei 

 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2019 au fost obținute avizele pentru următoarele obiective și s-a 

demarat procedura de achiziție a proiectării și execuției devierilor de rețele: 
 

- Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 101D cu DJ 101G, sat Tătărani, comuna 

Bărcănești, județul Prahova; 

 

- Amenajare sens giratoriu intersecție DN 1 cu DJ 720, comuna Florești și orașul 

Băicoi, județul Prahova; 

 

- Amenajare sens giratoriu intersecție DN 1 cu DJ 100D, comuna Bănești, județul 

Prahova; 

 

- Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 155 cu DN 1, comuna Păulești, județul 

Prahova; 

 

- Execuția acestor obiective se va realiza după devierea rețelelor. 

 

Infrastructura de transport județean va beneficia până în anul 2020 de o retea de 

drumuri modernă, capabilă să preia un trafic în creștere rapidă, să asigure premisele 

pentru dezvoltarea economică și socială a zonei și să contribuie la diminuarea efectelor 
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negative ale transportului asupra mediului înconjurător. Atingerea acestor obiective va 

implica realizarea de investiții semnificative în urmatorii ani atât în extinderea rețelei 

rutiere cât și în reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere actuale. 

 

 

 

 

COMPARTIMENT PARTENERIATE_____________________________________ 

 

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale, autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru 

realizarea unor lucrări și servicii publice locale. 

Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care 

se prevăd și sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autorități a 

administrației publice locale implicate, respectând prevederile art. 173 alin. (7) lit. c), 

art.182 alin.(1) și alin.(2) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 35  alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

✓ În anul 2019 au fost primite și înregistrate de la 97 localități din județ 

solicitări pentru finanțarea unor lucrări realizate în parteneriat cu județul 

Prahova.  

Solicitările au urmărit realizarea unor obiective de interes public, precum: 

-  lucrări la unități de învățământ; 

-  sănătate; 

-  obiective social – culturale; 

-  sedii de primării;  

-  rețele de apă, gaze naturale;  

-  drumuri;  

-  alte obiective de importanță majoră locală. 

 

În urma analizei solicitărilor unităților administrativ-teritoriale, prin hotărârile 

Consiliului Județean Prahova cu nr. 84/2019, 100/2019, 119/2019, 133/2019, 

134/2019, 148/2019, 157/2019, 179/2019, s-a alocat suma de 26.155.500 lei, 

repartizată pe capitole, astfel: 

- cap.51 –      956.000 lei;  

- cap.65 –   3.094.200 lei;  

- cap.66 –      540.000 lei;  
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- cap.67 –   5.058.000 lei;  

- cap.68 –      600.000 lei;  

- cap.70 –   5.170.500 lei;  

- cap.74 –      400.000 lei;  

- cap.84 – 10.336.000 lei.  

 

➢    În cursul anului 2019 s-au întocmit 144 contracte de asociere și 16 acte adiționale 

încheiate la contractele de asociere existente. 
 

Programul pentru anul 2019 a fost de  - 26.155.500 lei, din care: 

- realizat la 31 decembrie 2019  – 24.348.213,05 lei;  

- rest nedecontat    –   1.807.286,95 lei. 
 

Decontarea sumelor alocate de către județul Prahova, a fost concretizată prin 

plata a 156 dosare, fiecare conținând documente justificative vizate de persoanele în 

drept.  
 

Alte activități: 

- implicarea în procesul de coroborare a solicitărilor consiliilor locale, a 

propunerilor din lista de parteneriate aprobată, precum și a situației economice 

existentă pentru anul în curs, în vederea conturării proiectelor de hotărâre ale 

Consiliului Județean care se impun pentru finanțare. 

- preluarea și completarea datelor existente la nivelul Direcţiei economice necesară 

întocmirii bazei de date de la Compartimentul Parteneriate;    

- efectuarea decontărilor rezultate din obiectivele contractelor de asociere și acte 

adiționale  încheiate între Județul Prahova şi unitățile administrative-teritoriale, 

respectiv terţi, contracte existente  în baza de date la nivelul Compartimentului 

Parteneriate și Direcția Economică; 

- monitorizarea, verificarea și respectarea obligațiilor financiare ale partenerilor 

contractuali conform contractelor de asociere încheiate; 

- verificarea fizic și valoric a stadiului  lucrărilor care fac obiectul contractului de 

asociere, conform art.1 și a sumelor alocate conform art. 5. 

 

✓ Decontarea sumelor alocate de către județul Prahova, a fost concretizată prin 

plata a 196 dosare, fiecare conținând documente justificative vizate de persoanele în 

drept.  
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ARHITECT  ȘEF 

 

- Activitatea structurii - 

 

 

 

SERVICIUL PLANIFICARE TERITORIU,_________________________________ 

URBANISM ŞI CADASTRU_____________________________________________ 

 

✓  Activitatea de elaborare a hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi 

inundaţii: 

În cadrul activităţii de amenajare a teritoriului, în anul 2019, în baza prevederilor 

Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - 

PATN- Secţiunea a V-a, Zone de risc natural, HGR nr. 447/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc 

natural al alunecărilor de teren şi inundaţii, Ordinul MLPAT nr. 62/N/1998 privind  

delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale, HGR nr. 382/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale: 
 

- În luna iunie a anului 2019 au fost avizate la Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice hărțile de risc la alunecări de teren pentru 22 localități: 

oraşele: Azuga, Băicoi, Boldești-Scăeni, Bușteni și comunele: Apostolache, Bănești, 

Bucov, Cerașu, Cocorăștii-Mislii, Dumbrăvești, Florești, Filipeștii de Pădure, Gornet, 

Măgurele, Măgureni, Măneciu, Păcureți, Păulești, Scorțeni, Tătaru, Vadu-Săpat și 

Valea Călugărească, finalizând etapa a II-a –  în valoare de 272.510,00 lei cu TVA.  

- În luna decembrie a anului 2019 au fost aprobate de Consiliul Județean Prahova 

hărțile de risc la alunecări de teren (pentru orașele Azuga, Băicoi, Boldești-Scăeni, 

Bușteni și comunele Apostolache, Bănești, Bucov, Cerașu, Cocorăștii-Mislii, 

Dumbrăvești, Florești, Filipeștii de Pădure, Gornet, Măgurele, Măgureni, Măneciu, 

Păcureți, Păulești, Scorțeni, Tătaru, Vadu-Săpat și Valea Călugărească) și hărțile da 

hazard și risc natural la cutremurea judeâului Prahova (Hotărârile nr. 1701, respectiv 

171 din 16 decembrie 2019)S-a solicitat de la Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice şi s-a alocat de la bugetul de stat, în baza, Contractului de 

finanţare nr. 12734/04.06.2018, suma de 146.115 lei, din care: 99.202 lei pentru harti 

de risc la alunecări de teren pentru 22 de localități - etapa a II-a și 46.913 lei pentru 

harta de risc la cutremure a județului Prahova.     
 

➢ Activitatea de finanţare şi stadiul realizării PUG-urilor localităţilor din 

judeţ: 
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- S-au solicitat de la primăriile celor 104 localităţi ale judeţului datele necesare 

întocmirii situaţiei privind necesarul de fonduri pentru elaborarea şi/sau actualizarea 

planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism estimat pentru 

anul 2019, conform HGR 525/1996 cu modificările şi completările ulterioare, şi s-a 

transmis situaţia către M.D.R.A.P.  

- M.D.R.A.P. a alocat de la bugetul de stat suma de 297.609,00 lei, conform 

contractului de finanţare nr. 12815/14.06.2019, pentru localităţile: Adunați, Ariceștii 

Zeletin, Azuga, Berceni, Bertea, Cerașu, Cosminele, Dumbrava, Dumrăvești, 

Fîntînele, Izvoarele, Măgurele, Măgureni, Mizil, Plopeni, Scorțeni, Sinaia, Șoimari, 

Șotrile, Starchiojd, Tătaru și Vadu Săpat.  

- În luna iunie s-a întocmit decontul justificativ pentru solicitarea de la M.D.R.A.P. 

a sumei de 46.076 lei de la bugetul de stat pentru comunele: Adunați- 15965 lei, 

Izvoarele- 13685 lei, Ariceștii Zeletin- 6426 lei și Starchiojd- 10000 lei. 

S-a monitorizat stadiul elaborării/actualizării PUG-urilor și a avizelor obținute în acest 

scop. 

- În luna noiembrie s-a întocmit decontul justificativ pentru solicitarea de la 

M.L.P.D.A. a sumei de 79267 lei de la bugetul de stat pentru localitățile: Comuna 

Berceni- 15965 lei, orașele Mizil- 10086 lei și Plopeni- 10643 lei, comunele Tătaru-

10643 lei, Bertea- 21287 și Șotrile- 10643 lei. S-a monitorizat stadiul 

elaborării/actualizării PUG-urilor şi a avizelor obţinute în acest scop. 

Suma alocată comunei Șotrile nu a fost decontată până la finalul anului 2019 și a fost 

restituită la M.L.P.D.A. 

-  În luna decembrie s-a încheiat cu M.L.P.D.A. Actul adițional nr. 1 la Contractul 

de finanțare nr. 68394/17.05.2019 prin care s-a rectificat suma alocată de la bugetul de 

stat în valoare de 296.317,00 lei, ocazie cu care au fost realocate sumele necheltuite de 

către orașele Sinaia și Azuga către comunele Chiojdeanca și Cocorăștii Colț. 

-   În luna decembrie s-a întocmit decontul justificativ pentru solicitarea de la 

M.L.P.D.A. a sumei de 93393 lei, de la bugetul de stat, pentru comunele: Adunați- 

25000 lei, Chiojdeanca- 28000 lei, Fântânele- 10643 lei, Cocorăștii Colț- 29750 lei. S-

a monitorizat stadiul elaborării/actualizării PUG-urilor şi a avizelor obţinute în acest 

scop.  

1) S-au verificat PUG-urile și Regulamentele locale de urbanism aferente: 

documentații actualizate/rectificate pentru 8 localităţi şi s-au organizat întâlniri de 

lucru cu proiectanţii şi beneficiarii pentru efectuarea de completări şi corecturi la 

aceste documentaţii urbanistice. 

2) În cadrul activităţii de avizare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului, în perioada de referinţă, s-au organizat 10 şedinţe de avizare ale Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova – constituită 
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conform Hotărârilor Consiliului Județean Prahova nr. 131/31.08.2016 şi nr. 

112/27.08.2018 înlocuită de Hotărârile Consiliului Județean Prahova nr. 

131/31.08.2016 și nr. 139/ 29.10.2019 – în cadrul cărora s-au analizat 93 documentaţii 

(PUG, PUZ, PUD, hărți de risc, studii de oportunitate, consultări), pentru care s-au 

emis 85 documente, astfel: 

 

-avize unice pentru documentaţii urbanistice (PUG, 

PUZ, PUD) şi hărţi de risc 

73 

-puncte de vedere pentru studii de 

oportunitate/consultări 

12 

TOTAL  85 

  

 Numărul mai redus de şedinţe a fost generat de modificarea componenţei 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova. 

 S-a întocmit proiect de hotărâre pentru actualizarea componenţei Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 139/ 29.10.2019 

5)  Referitor la elaborarea Sistemului Informaţional Specific Domeniului Imobiliar 

Edilitar şi Băncilor de Date Urbane, în anul 2019 nu s-au depus din partea primăriilor 

solicitări de finanţare de la bugetul de stat  pentru realizare S.I.S.D.I.E.B.D.U. 

Totodată M.D.R.A.P. nu a alocat bani pentru această activitate în anul 2019. 

6)  Asigurarea evidenţei fondului topografic al localităţilor din judeţ şi a 

documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism avizate în Comisia Tehnică de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova şi furnizarea de copii  contra 

cost după aceste planuri/documentaţii în vederea realizării unor documentaţii de 

urbanism, a unor investiţii sau pentru acte de înstrăinare şi pentru acţiuni în instanţă. 

 În anul 2019 s-au primit 21 de solicitări de furnizări de copii. 

 

7)  Activitatea de eliberare a actelor în domeniul construirii: 

 

Tipul actului  Nr. solicitări 

analizate în 

anul 2019 

Nr.  acte 

emise în 

anul 2019 

-certificate de urbanism 171 130 

-prelungiri certificate de urbanism 30 28 

-avize pentru certificate de urbanism 451 303 

-avize pentru autorizaţii de construire/ desfiinţare 220 134 

Total documente 872 595 
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  S-a întocmit proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor  speciale și respectiv 

pentru stabilirea taxelor  în domeniul construcţiilor, aplicabile în anul fiscal 2020. 

 

 

COMPARTIMENTULUI DISCIPLINĂ,___________________________________ 

CONTROL ÎN CONSTRUCŢII, AUTORIZARE_____________________________ 

 

1) Activitatea de control privind respectarea disciplinei în construcţii, îndrumarea 

primăriilor şi răspunsuri la sesizări: 

Compartimentul Disciplină, Control în Construcţii, Autorizare a efectuat un număr de 

82 de verificări în teren privind respectarea disciplinei în construcţii pe teritoriul 

judeţului Prahova, în urma cărora s-au întocmit 70 note de constatare. Totodată s-au 

făcut verificări în teren şi s-au transmis răspunsuri la 54 de petiţii primite de la cetăţeni 

şi persoane juridice. 

 S-au efectuat 12 de controale tematice privind modul de întocmire a certificatelor 

de urbanism și autorizațiilor de construire și respectarea disciplinei în construcţii de 

către primăriile judeţului Prahova, care s-au finalizat cu procese verbale de control. 

Au fost întocmite 3 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.  

 

2) Activitatea de eliberare a actelor în domeniul construirii a constat în: 

 

Tipul actului emis în anul 2019 Nr. solicitări 

analizate în 

anul 2019 

Nr.  acte emise 

în anul 2019 

Autorizaţii de construire 71 51 

Autorizaţii de desfiinţare 12 5 

Prelungiri autorizaţii de construire 9 9 

Prelungiri autorizaţii de desfiinţare 0 0 

Total documente emise 92 65 

 

 S-a participat la 36 recepţii la terminarea lucrărilor pentru investiţiile autorizate 

de Consiliul Judeţean Prahova. 

 Au fost regularizate taxele pentru 19 autorizaţii de construire emise de Consiliul 

Judeţean Prahova. 

 S-au înregistrat 261 de adrese referitor la activitatea post autorizare, 59 adrese 

corespondenţă internă, 34 adrese corespondenţă cu administraţia locală, 35 adrese 

corespondenţă cu alte instituţii locale, 2 adrese corespondenţă cu ministere, 24 adrese  

corespondenţă diversă. 
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 În anul 2019 s-au primit 9 solicitări de furnizări de copii. 

3)  Constituirea băncii de date în conformitate cu HGR 853/1998: 

 În cadrul Compartimentului Disciplină, Control în Construcţii, Autorizare se 

gestionează aceste date pentru  lucrările autorizate de Consiliul Judeţean Prahova, în 

sistemul informatic „Sistem Integrat de Urbanism pentru Gestionarea Relaţiei cu 

Cetăţenii”, într-o structură compatibilă cu HGR nr. 853/1998. 

 

 

 

BIROUL  UNIC________________________________________________________ 

 

 În cursul anului 2019 prin Biroul Unic al Structurii Arhitect Şef au intrat un 

număr de  2178 dosare spre soluţionare, pe următoarele tematici: 

 

Tematica  

Autorizaţie de construire 71 

Autorizaţie de construire - continuare de lucrări 12 

Autorizaţie de construire - urmărire execuţie 260 

Autorizaţie de desfiinţare 12 

Autorizaţie de desfiinţare- urmărire execuţie 3 

Aviz de oportunitate 1 

Aviz pentru autorizaţie de construire 194 

Aviz pentru autorizaţie de desfiinţare 26 

Aviz pentru certificat de urbanism 451 

Cadastru 0 

Certificat de urbanism 171 

Completări Autorizaţie de Construire în regim de urgenţă 0 

Control activitate în construcţii 96 

Copii Autorizaţii de Construire emise de primării 0 

Copii Certificate de Urbanism emise de primării 1 

Corespondenţă C.T.A.T.U. 0 

Corespondenţă H.G.R. 834/1991 13 

Corespondenţă S.I.U.G.R.C. 0 

Corespondenţă cu administraţia locală (comune, etc) 221 

Corespondenţă cu alte instituţii locale 95 

Corespondenţă cu ministere 15 

Corespondenţă diversă 68 
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Corespondenţă hărţi de risc 10 

Corespondență cadastru imobiliar edilitar 0 

Corespondenţă internă, referate 156 

Hărți de risc 5 

Finantare PUG  6 

Furnizare copii documente 30 

Îndreptare de eroare documente emise 53 

Finantare cadastru imobiliar edilitar 0 

P.U.D.-Plan urbanistic de detaliu 6 

 Completări PUG  1 

P.U.G.-Plan urbanistic general 11 

Punct de vedere C.T.A.T.U. -consultare 0 

Punct de vedere C.T.A.T.U. pentru studiu de oportunitate 15 

P.U.Z.-Plan urbanistic zonal 68 

Alte documentaţii pentru avizare CTATU 1 

Petiţii 57 

Prelungire autorizaţie de construire 9 

Prelungire autorizaţie de desfiinţare 0 

Prelungire certificat de urbanism 30 

Ședinta CTATU 10 

TOTAL DOSARE  2178 

 

✓ Prin portal au intrat și  au fost analizate un număr de 1099 dosare/solicitări. 

✓ Au fost programate 47 de cereri de audienţă la Arhitectul Şef al judeţului. 

 

➢ ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL 

STRUCTURII ARHITECT ŞEF 

• Consultanţă acordată primăriilor şi proiectanţilor la elaborarea şi verificarea 

Planurilor Urbanistice Generale; 

• Consultanţă acordată primăriilor pe probleme de urbanism şi lucrări de 

construire; 

• Participare la şedinţele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice; 

• Participare la Seminarul național "Bistrița Năsăud local, național, universal în 

patrimoniul transilvan” organizat la Bistrița și la Adunarea generală a Asociației 

Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR);  

• Participare la şedinţele Comitetului special constituit din cadrul Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Prahova; 

• Participare la grupurile de lucru şi la dezbaterile publice privind rapoartele de 
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mediu aferente PUG-urilor aflate în elaborare/actualizare, organizate la Agenția pentru 

Protecția Mediului Prahova; 

• Transmitere date lunare - situaţia certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de 

construire emise de către Consiliul Județean Prahova către Inspectoratul de Stat în 

Construcţii; 

• Transmitere raportare lunară de date către Institutul Naţional de Statistică pentru 

clădirile autorizate de Consiliul Județean Prahova; 

• Transmitere  către Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești  a 

situației cu suprafețele administrative si suprafețele de intravilan aprobat aferente 

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, în vederea fundamentării 

proiectului de buget pentru anul 2019; 

• Încărcare şi gestionare date în sistemul informatic „Sistem Integrat de Urbanism 

pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii”; 

• Transmitere puncte de vedere pentru propunerile de modificări legislative în 

domeniul urbanismului, cadastrului, construcţiilor şi domenii conexe; 

• Activităţi de audit intern; 

• Consultanţă de specialitate pentru S.C. Hidro Prahova S.A. pentru ,,Studiul de 

fezabilitate  pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de  apă şi apă 

uzată în judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”; 

• Participare în ”Comisia specială pentru modificarea valorilor de inventar a 

bunurilor imobile aflate în domeniul public al judetului  Prahova”  și  în ”Comisia 

pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public 

al judetului  Prahova” 

• Participare în ”Comisia  de inventariere a arhivei de la Societatea Consproiect 

S.A.“ (constând în studii de teren și documentații elaborate pentru realizarea 

investițiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodăprie comunală, 

precum și a lucrărilor de amenajare a teritoriului și de urbanism- studii și proiecte de 

sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a 

altor instituții ale statului); 

• Acordare sprijin Direcției Tehnice pentru elaborarea și avizarea documentațiilor 

de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale) pentru implementarea proiectelor 

Consiliului Județean Prahova și corelarea  acestora cu documentațiile de amenajarea 

teritoriului și urbanism aprobate; 

• Participare în  colectivele organizate pentru  implementarea proiectelor depuse 

pentru obținere  de finanțare europeană: 

-,,Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (km 

15+500 – km 30+000)”; 
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-"Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ 102K, 

DJ 102D, DJ 100C”; 

-”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al 

Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”; 

-”Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Ploiești”; 

 -”Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri   

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

• Participare la cea de-a 19 a ediție a Conferinţei Naţionale Urban Concept- 

organizată la Sibiu; 

• Participare la întâlniri ale Asociației Arhitecților Șefi de Județe din România cu 

ministerul de resort referitoare la legislația în domeniu; 

• Participare la Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură, București – 

ECAP RO 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjph.ro/comunicate-de-presa/645-extindere-reabilitare-modernizare-si-recompartimentare-unitate-de-primiri-urgente-a-spitalului-judetean-de-urgenta-ploiesti
https://www.cjph.ro/comunicate-de-presa/645-extindere-reabilitare-modernizare-si-recompartimentare-unitate-de-primiri-urgente-a-spitalului-judetean-de-urgenta-ploiesti
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Bugetul instituției - Achiziții publice 
 

 

 

DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

- Activitatea structurii - 

 

 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE______________________________ 

ȘI CONTRACTE______________________________________________________ 

 

 

➢ Situația achizițiilor publice 
 

1.  Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul 2019: 
 

Achiziții publice pe 

categorii  
TOTAL Furnizare Servicii Lucrări 

Proiectare 

și 

execuție 

Achiziții directe  336 199 117 18 2 

Proceduri Simplificate 15 0 11 3 1 

Licitații deschise 6 1 5 0 0 

Negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de 

participare 

2 0 2 0 0 

Concesiuni - Licitatii 

deschise 
1 0 1 0 0 

Total  360 200 136 21 3 

 

 

2.  Au fost realizate un numar total de 359 de achiziții publice, din care un număr de 

182 de achiziții publice realizate prin sistemul electronic. 
 

3.  Durată medie de realizare a unui proces de achiziție publică: 

-   Achiziție directă o durată medie de 30 zile 

-   Procedură simplificată o durată medie de 80 zile 

-   Licitație deschisă o durată medie de 105 zile 
 

4.  În anul 2019, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, a fost 

formulate 2 contestații. 
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5.  Au fost anulate un număr de 41 proceduri de atribuire. 
  

6.  Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019 – Anexa nr. 5 
 

7. Lista contractelor de achiziție publică încheiate în anul 2019: 
 

Nr. 

crt. 
Obiectul procedurii 

Procedura 

de achiziție 

Ofertant 

câștigător 

Valoare 

 contract 

 (lei fără 

TVA) 

1 

Delegarea gestiunii prin concesiune a 

activității de operare a Stației de Sortare a 

deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de 

Tratare Mecano-Biologică a deșeurilor 

biodegradabile Ploieşti, judeţul Prahova 

Licitație 

deschisă - 

Concesiune 

SWO (Solid 

Waste 

Operation) 

Prahova S.R.L. 

217.511.140,04 

2 

Servicii aranjamente florale, buchete, coșuri, 

jerbe și coroane de flori naturale pentru anul 

2019 

Achiziție  

directă 

Mureșanu Ana-

Victoria  

Întreprindere 

Individuală 

16.800,00 

3 Abonamente presă pentru anul 2019 
Achiziție 

 directă 

S.C. Top Seven 

West S.R.L. 
13.846,95 

4 
Servicii de tipărire a publicației lunare editate 

de CJPH "Județul Prahova", pentru anul 2019 

Achiziție  

directă 

S.C. 

Grafoanaytis 

S.R.L. 

96.000,00 

5 

Servicii de distribuire a publicației lunare 

editate de CJPH Județul Prahova pentru anul 

2019 

Achiziție 

 directă 

Compania 

Natională Poșta 

Română S.A. 

29.952,00 

6 

Servicii de publicitate și de informare pentru 

proiectul: Extindere, reabilitare, modernizare 

și recompartimentare UPU Spitalul Județean 

de Urgență Ploiești 

Achiziție  

directă 

S.C. Federal 

Media S.R.L. 
12.580,00 

7 

Realizarea documentaţiei cadastrale pentru 

actualizarea Carții funciară nr. 130763 şi 

înscrierea în Cartea funciară (intabulare) a 

construcţiei Staţia de tratare mecano-

biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti. 

Achiziție  

directă 

S.C. Tophotar 

S.R.L. Ploiești 
9.000,00 

8 

Servicii de pază și protecție pentru 

obiectivul: „STAȚIE DE TRATARE 

MECANO - BIOLOGICĂ A DEŞEURILOR 

BIODEGRADABILE PLOIEŞTI” 

Procedură 

simplificată 

SOFPREST 

PROTECT 

SECURITY 

168.306,60 

9 

Servicii de evaluare a urmatoarelor imobile 

(terenuri): - terenul cu nr. cadastral 130763, 

în suprafață de 70.000 mp (cu construcții), 

situat în intravilanul municipiului Ploiești, 

Tarlaua 13, Parcela A210, categoria de 

Achiziție  

directă 

S.C. Trilitico 

Arhitectură și 

Evaluări S.R.L. 

Blejoi 

3.000,00 
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folosință arabil; - terenul cu nr. cadastral 

131093, în suprafata de 41171 mp (fără 

construcții), situat în intravilanul municipiul 

Ploiești, Tarlaua 13, Parcela CTD 194, 

categoria de folosință neproductiv. 

10 

Servicii informatice de mentenanță pentru 

Sistemul Integrat de Urbanism pentru 

Gestionarea Relației cu Cetățenii (SIUGRC) 

01.03.2019 - 31.12.2019 

Procedură 

simplificată 

SC. Infinio 

Solutions S.R.L. 
205.890,40 

11 

Servicii informatice de mentenanță pentru 

Sistemul Informatic destinat gestiunii 

registrului agricol in format electronic- Zona 

CENTRU (SIGRA) pentru perioada  

01.01.2019 - 31.12.2019 

Procedură 

simplificată 

SC. Infinio 

Solutions S.R.L. 
211.990,00 

12 
Reabilitare DJ 102I Valea Doftanei, km 

35+100 - km 37+620 (proiectare și execuție) 

Procedură 

simplificată 

Asocierea: SC 

Coni SRL – S.C. 

Routte Construct 

S.R.L. 

9.456.629,60 

13 

PUZ - Modificare partiala "PUZ - Cartier 

Parc" și teren extravilan pentru amplasare 

pasaj denivelat peste DN1 la intersecția cu DJ 

101I și strada Buda (Sstudiata = cca.37,5 ha) 

Achiziție  

directă 

S.C. Ora Design 

Concept S.R.L. 
89.500,00 

14 
550 BUC. HARȚI DE DRUMEȚIE BUCEGI 

- LEAOTA 

Achiziție  

directă 

S.C. Schubert &  

Franzke S.R.L. 
9.427,00 

15 

Servicii de informare și publicitate pentru 

proiectul: “ Îmbunătățirea accesului 

populației din Județele Prahova și Ialomița la 

servicii medicale de urgență” 

Achiziție  

directă 

S.C. 

Metropolitan 

Public Media 

S.R.L. 

33.966,40 

16 

Asigurări RCA, CASCO pentru 

autoturismele din dotarea  

CJP, CMJ și ISU 

Achiziție 

directă 

S.C. Omniasig 

Vienna 

Insurance Group 

S.A. 

27.495,49 

17 

Servicii de consultanță în domeniul 

achizițiilor publice (expert tehnic cooptat), în 

vederea atribuirii contractului de proiectare și 

execuție și de management în vederea 

implementării proiectului de infrastructură 

rutieră "Reabilitare DJ102I Valea Doftanei,  

km 35+100-37+620" 

Achiziție  

directă 

S.C. FX Trading 

& Solutions 

S.R.L. 

33.500,00 

18 

Abonament anual valabil în anul 2019 pentru 

aplicația legislativă online EXPERT-

MONITOR, varianta COMPLET (conținând 

părțile I-VII ale Monitorului Oficial), pentru 

5 utilizatori de rețea. 

Achiziție  

directă 

R.A. Regia 

Autonomă 

Monitorul 

Oficial 

2.521,00 
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19 

Servicii de consultanță pentru întocmire 

cerere de finanțare pentru proiectul 

Simplificare administrativă și optimizarea 

serviciilor pentru cetățeni în județul Prahova 

în conformitate cu cerințele Ghidului 

Solicitantului, introducerea informațiilor în 

My SMIS, asistență tehnică pe perioada 

evaluării proiectului 

Achiziție 

 directă 

S.C. IT Studio 

Solutions S.R.L. 
23.000,00 

20 

Servicii de informare și publicitate pentru 

proiectul ”Modernizare și reabilitare a 

drumurilor județene identificate în Prioritatea 

1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul 

Regional 3 -Tronsonul Prahova:  

DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” 

Achiziție  

directă 

S.C. Promo 

Media S.R.L. 
39.100,00 

21 
Reparații sistem PSI - camera pompe 

incendiu Palat Administrativ, Ploiești 

Achiziție 

 directă 

S.C. Sinvex 

Multiservice 

S.R.L. 

6.951,68 

22 

Servicii de evaluare a terenului cu număr 

cadastral 22871, în suprafață de 1371mp, 

situat în intravilanul orașului Comarnic, str. 

Podul Vîrtos, nr.100 

Achiziție  

directă 

S.C. Click Eval 

S.R.L. 
400,00 

23 
Achiziționarea a 3(trei) certificate digitale 

necesare Direcției Economice 

Achiziție  

directă 

S.C. Digisign 

S.A. 
384,00 

24 
Achiziționarea reînnoirii a 4(patru) certificate 

digitale necesare Direcției Economice 

Achiziție  

directă 

S.C. Digisign 

S.A. 
380,00 

25 
125 Bucăți steaguri cu stema județului 

Prahova pentru CJPH 

Achiziție  

directă 

S.C. Typo Das 

SOlutions 

S.R.L. 

23.350,00 

26 

Servicii de informare şi publicitate în vederea 

asigurării vizibilităţii proiectului 

”Modernizarea și reabilitarea drumurilor 

județene identificate în Prioritatea 1 a 

Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – 

tronsonul Prahova – DJ 720 (km.15+500 - 

km. 30+000)” 

Achiziție 

 directă 

S.C. Promo 

Media S.R.L. 

Suceava 

17.500,00 

27 

Servicii de publicitate si informare pentru 

proiectul:  

„Reabilitarea termică şi creşterea eficienţei 

energetice a Spitalului de Obstetrică 

Ginecologie Ploieşti”, judeţul Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. 

Metropolitan 

Public Media 

S.R.L. 

7.948,20 

28 
Certificat digital calificat și dispozitiv 

criptografic Berinde Mihaela 

Achiziție 

directă 
Certsign S.A. 95,00 

29 
Certificat digital calificat și dispozitiv 

criptografic Tănase Florin 

Achiziție  

directă 
Certsign S.A. 95,00 
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30 

Servicii de consultanță pentru Implementare 

CAF la nivelul a 3 organizatii: Consiliul 

Județean Prahova, Directia Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului și 

Direcția Județeană de Evidența Persoanelor, 

în cadrul proiectului: Administrație eficientă, 

servicii de calitate la nivel local 

Achiziție 

 directă 

S.C. Fiatest 

S.R.L. 
41.000,00 

31 Reînnoire certificat digital-Neagu Dan 
Achiziție 

 directă 

S.C. Certsign 

S.A. 
95,00 

32 

Servicii de tiparire și livrare vouchere de 

vacanță pentru salariații din aparatul propriu 

al Consiliului Județean Prahova 

Achiziție 

directă 

S.C. UP 

ROMANIA 

S.R.L. 

0,01 

33 

Servicii de publicitate și informare  pentru 

proiectul: "Elaborarea strategiei de dezvoltare 

durabila a județului Prahova pentru perioada 

2021-2027 " 

Achiziție 

directă 

S.C. 

Metropolitan 

Public Media 

S.R.L. 

14.260,56 

34 

Achiziţie echipamente IT pentru echipa de 

proiect necesare pentru implementarea 

proiectului “Elaborarea strategiei de 

dezvoltare a județului Prahova pentru 

perioada 2021-2027” 

Achiziție 

 directă 

S.C. Laptop Aid 

S.R.L. 
18.555,24 

35 
lucrări de întreținere periodică a drumurilor 

publice – COVOARE ASFALTICE – 2019 

Procedură 

simplificată 

LOT 1: S.C. 

Pragosa 

Romania S.R.L. 

3.852.000,00 

LOT 2: S.C. 

Domeniile 

Gîrbea S.R.L. 

4.176.723,01 

LOT 3: S.C. 

Domeniile 

Gîrbea S.R.L. 

4.355.814,48 

LOT 4: S.C. 

Pragosa 

Romania S.R.L. 

4.606.500,00 

36 

Dirigenție șantier pentru obiectivul de 

investiții: Extindere, reabilitare, modernizare 

și recompartimentare Unitate de Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești 

Achiziție 

 directă 

Assa Construct 

Consulting 

S.R.L. 

79.000,00 

37 Materiale de promovare a jud Prahova 
Achiziție 

 directă 

S.C. Typo Das 

Solutions S.R.L. 
26.302,50 

38 

Elaborare ridicare topografică aferentă 

obiectivului: Sistematizare nod de 

comunicatii rutiere între DN1 - DN72- DJ 

156 - Acces  Municipiul Ploiești și zona 

Achiziție  

directă 

S.C. Geodeztop 

Davstef Theo 

S.R.L. 

33.000,00 
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Parcurilor Industriale - etapă a II; Acces DN1 

- Ploiești, comuna Paulești, județul Prahova. 

39 

Elaborare Studiu de Trafic pentru 

Amenajarea a 3 sensuri giratorii pe DN1 în 

Județul Prahova, astfel:                                                                              

Obiect A: Amenajare sens giratoriu 

intersecție DN1 cu DJ720, Comuna Floresti 

și orașul Baicoi; Obiect B: Amenajare sens 

giratoriu intersecție DN1 cu DJ 100D, 

Comuna Bănești;                                                              

Obiect C: Amenajare sens giratoriu 

intersecție DJ155 cu DN1, comuna Păulești 

Achiziție  

directă 

S.C. Sigma 

Mobility 

Engineering 

S.R.L. 

77.300,00 

40 

Actualizare ridicare topografică aferentă 

obiectivului  - Pasaj denivelat peste DN1 

(Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și str. 

Buda 

Achiziție  

directă 

S.C. Edrom Cart 

S.R.L. 
25.000,00 

41 

Elaborare expertiză tehnică aferentă 

obiectivului - Amenajare sens giratoriu 

intersecție DJ 101D cu DJ 101G, sat 

Tătărani, comuna Bărcănești 

Achiziție  

directă 

S.C. Consultanță 

Pentru 

Infrastructuri 

Terestre S.A. 

5.000,00 

42 

Verificare rezistență la instalația de legare la 

pamânt pentru imobilele aflate în patrimoniul 

CJPh 

Achiziție  

directă 

S.C. PSM 

Energo 

Constructii 

S.R.L. 

1.100,00 

43 
Aplicație software-achiziții 

publice/planificare buget 

Achiziție  

directă 

Telekom 

Romania 

Communications 

S.A. 

83.458,27 

44 Achiziționare tehnică de calcul 
Achiziție  

directă 

S.C. Maccity 

Systems S.R.L. 
113.500,28 

45 Achiziționare imprimante multifuncționale 
Achiziție 

 directă 

S.C. Demmonet 

Systems 

Network S.R.L. 

66.500,00 

46 
Achiziționare furnituri de birou- papetărie 

pentru CJP, CMJ și ISU 

Achiziție  

directă 

S.C. Biroexpert 

COMP. S.R.L. 
103.219,48 

47 

Prelucrare arhivistica a documentelor și 

legarea dosarelor aflate la compartimentele 

CJPH 

Achiziție  

directă 

SC Total 

Business Land 

SRL 

64.350,00 

48 
Servicii de medicina muncii pentru salariații 

din aparatul propriu al CJP 

Achiziție 

 directă 

S.C. Dentirad 

Hospital S.R.L. 
16.134,00 

49 
Sistem de supraveghere perimetrală la ISU 

Prahova 

Achiziție 

 directă 

Telekom 

Romania 

Communications 

S.A. 

31.518,22 
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50 

Servicii de supervizare și dirigenție de santier 

pt. obiectiv "Reabilitarea termică și creșterea 

eficienței energetice a Spitalului de 

Obstetrică Ginecologie Ploiești" 

Achiziție  

directă 
Q TEST S.A. 41.900,00 

51 

CONSTRUIRE CLADIRE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ SPECIALĂ  NR. 1, 

PLOIEȘTI, Județul Prahova” 

Procedură 

simplificată 

Asocierea S.C. 

Fadmi Prod SRL 

– S.C. Montin 

S.A. 

5.752.933,68 

52 

Servicii de formare în domeniul planificării 

strategice și dezvoltării durabile pentru 

proiectul “Elaborarea strategiei de dezvoltare 

durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 

2021-2027” 

Achiziție  

directă 

S.C. Public 

Research S.R.L. 
79.650,00 

53 

Elaborare studiu trafic aferent obiectivului: 

Amenajare sens giratoriu intersecție DJ101D 

cu DJ 101G, sat Tătărani, Comuna 

Bărcănești/ Reluată conf. ref. nr. 

13871/28.06.2019. 

Achiziție 

directă 

S.C. Sigma 

Mobility 

Engineering 

S.R.L. 

20.956,00 

54 

Elaborare expertiză tehnică aferentă 

obiectivului - Amenajare trei sensuri giratorii 

pe DN1(E60), jud.Prahova, respectiv: - 

obiect A - Amenajare sens giratoriu 

intersecție DN 1 cu DJ 720, comuna Florești 

și orașul Băicoi; -obiect B - Amenajare sens 

giratoriu intersecție DN1 cu DJ100D, 

comuna Bănești; -obiect C - Amenajare sens 

giratoriu intersecție DJ 155 cu DN 1, comuna 

Păulești. 

Achiziție  

directă 

S.C. Consultanță 

pentru 

Infrastructuri 

Terestre S.A. 

15.000,00 

55 

Proiectare și execuție rețea informatică (etapa 

II) – Distribuție la nivel de END-USERS - 

DATE și VOCE) - Palatul Administrativ 

Procedură 

simplificată 

S.C. Telekom 

Romania 

Communications 

S.A. 

529.590,84 

56 
Întreținere curentă a drumurilor județene pe 

timp de iarnă, 2019-2022 

Licitație 

deschisa 

LOT 1: S.C. 

Coni S.R.L. 
2.650.382,72 

LOT 2: S.C. 

Roni Civil 

Interoute S.R.L. 

4.577.768,73 

LOT3: S.C. 

Roni Civil 

Interoute S.R.L. 

3.949.352,71 

LOT: 5: S.C. 

Terra Strade 

TotaL Construct 

S.R.L. 

4.638.770,17 
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LOT: 6: S.C. 

Terra Strade 

Total Construct 

S.R.L. 

2.972.286,64 

57 

Servicii de supervizare – dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea 

și reabilitarea drumurilor județene 

identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud 

Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul 

Prahova – DJ 720 (km. 15+500 – km. 

30+000)” - reluata 

Procedură 

simplificată 

S.C. Irimat 

Cons. S.R.L. 
211.282,00 

58 
Încheierea poliței de asigurare pentru 

clădirile aflate în patrimoniul Județului 

Achiziție  

directă 

S.C. Asigurarea 

Românească 

Asirom Vienna 

Insurance Group 

S.R.L. 

13.777,47 

59 

Elaborare studiu geotehnic aferent 

obiectivului: Consolidare și refacere DJ102N, 

0,040 km, zona POD ROTARI, pct. 

Tudorache, sat Șoimești, Comuna Ceptura 

Achiziție 

 directă 

S.C. Santedil 

Proiect S.R.L. 

Ploiești 

6.600,00 

60 

Procedura de reluare a competitiei prin 

transmiterea unor noi invitații la reofertare 

catre promitenții-furnizori semnatari ai 

acordurilor-cadru pentru furnizare de fructe, 

produse de panificație și lapte în vederea 

încheierii contractelor subsecvente pentru 

anul scolar 2019-2020. 

Licitație 

deschisă -

Procedură 

de reluarea 

competiției 

de  

reofertare 

în vederea 

încheierii 

contractelor 

subsecvente 

Asocierea S.C. 

Lido Gîrbea 

S.R.L. – S.C. 

Voipan Sil 

S.R.L. – S.C. 

AGROSEMCU 

S.R.L. -  S.C. 

Oltina Impex 

Prod Com 

S.R.L. –  

S.C. Simultan 

SRL – S.C. Pol 

Fruct S.R.L. 

6.872.502,00 

6.343.848,00 

2.907.597,00 

61 

Servicii de consultanță privind întocmirea și 

depunerea dosarului de finanțare în format 

electronic în sistemul de management 

electronic al Programului RO-CULTURA, 

finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, 

pentru proiectul „Restaurarea, revitalizarea și 

punerea în valoare a obiectivului Casa 

compozitorului Paul Constantinescu, 

Ploiești” 

Achiziție 

 directă 

S.C. Fair Best 

Invest S.R.L. 
32.000,00 

62 
Execuție lucrări obiectiv:" DJ235 Sangeru - 

Lapoș, km 1+800; km 2+375 si DJ 100H, 

Achiziție  

directă 

S.C. NIM 

Construct S.R.L. 
269.999,38 
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Lapoș - Jugureni km 16+286; km 16+536 și 

km 16+649. 

63 

Servicii de evaluare, în vederea valorificării, 

a materialelor rezultate în urma demolării 

componentelor Stației de epurare a 

municipiului Câmpina, a stației de epurare a 

orașului Plopeni și a Stației de epurare a 

orașului Valenii de Munte 

Achiziție 

 directă 

S.C. 

CONSEXPERT 

S.R.L. 

1.200,00 

64 
Imprimante multifuncționale - 

2 buc. - DJCAP 

Achiziție 

 directă 

S.C. Benhibe 

Extrerme Print 

S.R.L. 

17.899,16 

65 

Achiziționare autoturism electric în cadrul 

programului privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi 

Achiziție 

 directă 

S.C. Renault 

Commercial 

Roumanie S.A. 

138.011,46 

66 

Elaborare studiu geotehnic și expertiză 

tehnică aferentă obiectivului: ”Protejarea 

corpului și a platformei drumului pe DJ 214, 

zona km 19+300, comuna Aluniș” 

Achiziție  

directă 

Asocierea S.C. 

Mistar Proiect 

S.R.L. – Chiroiu 

N. Mihai P.F.A. 

8.800,00 

67 

Servicii de audit financiar pentru proiectul 

"Reabilitarea termică și crșsterea eficienței 

energetice a Spitalului de Obstetrică și 

Ginecologie Ploiești" 

Achiziție  

directă 

S.C. Junius Cont 

S.R.L. 
10.500,00 

68 

Execuție lucrări aferente obiectivului 

”Protejarea corpului și platformei drumului 

pe DJ 214, zona km 19+300, comuna Alunis” 

Achiziție  

directă 

S.C. Montin 

S.A. 
208.000,00 

69 

Lucrări (Proiectare și execuție)  Reamplasare 

centrale termice din cladirea actuala, in 

cladirea corpului – psihiatrie oftalmologie, de 

la Spitalul Buna Vestire 

Achiziție  

directă 

S.C. Asera 

Termoinstal 

S.R.L. 

45.000,00 

70 Reînnoire certificat digital de tip server SSL 
Achiziție  

directă 

S.C. Certsign 

S.A. 
670,00 

71 

Service, întreținere, administrarea datelor de 

configurare și tratarea deranjamentelor 

asupra echipamentelor sistemului de telefonie 

al Palatului Administrativ Ploiești 

Achiziție  

directă 

S.C. Telekom 

Romania 

Communications 

S.A. 

8.460,00 

72 

Elaborare studiu geotehnic aferent 

obiectivului: ”Consolidare și refacere DJ 

2019, 0,115 km, comuna Predeal Sărari” 

Achiziție  

directă 

S.C. Santedil  

Proiect S.R.L. 
187.800,00 

73 
Achiziționare stema județului Prahova -20 

buc 

Achiziție  

directă 

SC Basorelief 

 Simbol SRL 
13.000,00 

74 
22 steaguri și 10 lance 

pentru CJPH 

Achiziție  

directă 

S.C. Typo Das  

Solutions S.R.L. 
5.000,00 

75 
Verificare tehnică domeniul A4B2D aferentă 

obiectivului ”Protejarea corpului si 

Achiziție  

directă 

P.F.A. 

Țica St. 
300,00 
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platformei drumului pe DJ 214, zona km 

19+300, comuna Aluniș” 

Gheorghe 

Teodor 

Pantelimon 

76 

Verificare tehnică domeniul Af aferentă 

obiectivului ”Protejarea corpului și 

platformei drumului pe DJ 214, zona km 

19+300, comuna Aluniș” 

Achiziție  

directă 

P.F.A.  

Vasiliu Viorel- 

Eugen 

1.000,00 

77 

Servicii de dirigentie aferente obiectivului 

”Protejarea corpului și platformei drumului 

pe DJ 214, zona km 19+300, comuna Aluniș” 

Achiziție  

directă 

P.F.A.  

Iosif Valerica 
2.800,00 

78 
Servicii de dirigentie aferente obiectivului 

”Construire Școala Specială Nr. 1 Ploiești 

Achiziție  

directă 

S.C. Nalboc 

CONS S.R.L. 
32.400,00 

79 

Servicii de asistență tehnică aferente lucrării 

Școala Specială Gimnazială Specială Nr. 1, 

Ploiești, Județul Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Dineng Dev 

S.R.L. 
50.000,00 

80 

SERVICII DE SUPERVIZARE – 

DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru 

obiectivul de investiții “ Modernizarea și 

reabilitarea drumurilor județene identificate 

în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – 

Traseul regional 3 – Tronsonul Prahova - DJ 

102K, DJ 102D, DJ 100C” 

Achiziție  

directă 

S.C. Irimat 

CONS S.R.L. 
491.514,00 

81 

Servicii de informare si publicitate pentru 

proiectul: Simplificare administrativă și 

optimizarea serviciilor pentru cetățeni în 

județul Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Nosce 

Group S.R.L. 
30.270,00 

82 
Abonament lunar produs informatic, 

legislativ și juridic LEX EXPERT 

Achiziție  

directă 

Compania de 

Informatică 

Neamț S.R.L. 

1.350,00 

83 

Servicii de reevaluare a activelor fixe de 

natura terenurilor și construcțiilor din 

patrimoniul Consiliului județean Prahova 

Achiziție  

directă 

Constantin 

G.Valerica – 

expert contabil, 

expert evaluator, 

lichidator 

judiciar 

57.960,00 

84 Achiziție 9 aparate aer condiționat 
Achiziție  

directă 

S.C. Totall 

Serviccii Adrian 

S.R.L. 

17.100,00 

85 
Achiziție 30 buc. scaune pentru sala de 

ședințe 

Achiziție  

directă 

S.C. Emob 

Design.ro S.R.L. 
5.550,00 

86 

Execuție lucrări aferente obiectivului 

”Protejarea corpului și platformei drumului 

pe DJ 234, km 3+850 la km 4+300, sat 

Nucet, comuna Chiojdeanca” - reluată 

Achiziție  

directă 

S.C. NIM 

Construct 

S.R.L., Comuna 

Lapoș 

342.245,48 
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87 

Verificare tehnică domeniul A4B2D aferentă 

obiectivului ”Protejarea corpului și 

platformei drumului pe DJ 234, km 3+850 la 

km 4+300, sat Nucet, comuna Chiojdeanca” 

Achiziție  

directă 

P.F.A.  

Țica St. 

Gheorghe 

Teodor 

Pantelimon 

800,00 

88 

Servicii de dirigenție de șantier –aferente 

lucrării “Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe 

DJ101T Bertea –Lutu Roșu 1,0km-Județul 

Prahova”, comuna Bertea, sat Lutu Roșu, 

intravilan/extravilan, km 12+858-13+858 

Achiziție  

directă 

S.C. Andry 

CONS S.R.L. 
4.000,00 

89 

Servicii de dirigenție de șantier –aferente 

lucrării “Punerea în siguranță a Gospodăriei 

de apă Drajna de Jos aferentă Sistem 

microzonal de alimentare cu apă a comunelor 

Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd și 

Posești” 

Achiziție  

directă 

S.C. PUD 

CONSULTING 

S.R.L. 

4.100,00 

90 

Servicii de elaborare studiu tehnic pentru 

expertizarea sistemului informatic existent în 

vederea dezvoltării și extinderii acestuia cu 

noi servicii on-line în interesul cetățeanului, 

pentru atingerea obiectivelor propuse în 

cadrul proiectului "Simplificare 

administrativă și optimizarea serviciilor 

pentru cetățeni în județul Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Smart 

Technology 

Research & 

Consulting 

S.R.L. 

59.500,00 

91 

Amplasare stație de încărcare pentru mașini 

electrice (reparații pavaj) - proiectare și 

execuție 

Achiziție  

directă 

S.C. Sinvex 

Multiservice 

S.R.L. 

7.464,93 

92 Achiziționare calculatoare PC- 2 buc 
Achiziție  

directă 

S.C. Maccity 

Systems S.R.L. 
9.400,00 

93 

Consolidare DJ 205G comuna Cornu, 

Punctul Swisscaps - zona Km 0+025, jud. 

Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Maristar 

Com S.R.L. 
4.166.086,99 

94 
Surse externe neîntreruptibile 

 (UPS server) 

Achiziție  

directă 

S.C. Eos 

Corporation 

S.R.L. 

4.460,00 

95 
Întreținere drumuri interioare și parcări cu 

straturi bituminoase subțiri 

Achiziție  

directă 

S.C. STrabenbau 

Logistic S.R.L. 
307.920,45 

96 Achiziție 37 scaune 
Achiziție  

directă 

S.C. Xact 

Consulting 

S.R.L. 

13.317,00 

97 Sistem pentru conferință 
Achiziție  

directă 

Telekom 

Romania 

Communication 

SA 

12.525,41 
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98 Achiziționare mobilier pal 
Achiziție  

directă 

S.C. Amsalo 

Impex S.R.L. 
4.035,00 

99 
Servicii de curățenie pentru clădirile aflate în 

administrarea CJPh 

Procedură 

simplificată 

S.C. K1 TOT 

S.R.L 
367.200,00 

100 

Servicii informatice  de mentenanță pentru 

sistemul informatic destinat gestiunii 

registrului agricol în format electronic - zona 

Centru (SIGRA), pentru perioada 

01.01.2020-31.12.2020 

Licitație 

deschisă 

S.C. Infinio 

Solutions S.R.L. 
254.388,00 

101 
Servicii de întreținere și reparații la imobilele 

aflate în patrimoniul CJPh 

Procedură 

simplificată 

S.C. Gebo 

Construct S.R.L. 
405.277,80 

102 Laptop 
Achiziție  

directă 

S.C. AS 

Computer 

Craiova S.R.L. 

8.860,00 

103 Aplicație software 
Achiziție  

directă 

S.C. Cadware 

Engineering 

S.R.L. 

23.550,00 

104 SIUGRC 
Licitație 

deschisă 

S.C. Infinio  

Solutions S.R.L. 
255.588,00 

105 

Actualizarea expertizei tehnice drumuri 

(A4B2D), pentru obiectivul:  "Reabilitare 

DJ102I, Comuna Valea Doftanei,  km 

35+100 - km 37+620, 

Achiziție  

directă 

S.C. RC 

Geoproiect 

S.R.L. 

Str. Preot 

Gheorghe Petz, 

nr.8, Localitatea 

Butea, Jud. Iași; 

15.500,00 

106 

Actualizarea expertizei tehnice Af  pentru 

obiectivul “Reabilitare DJ 102 I, comuna 

Valea Doftanei, km 35+100 – km 37+620” 

Achiziție  

directă 

S.C. RC 

Geoproiect 

S.R.L. 

Str. Preot 

Gheorghe Petz, 

nr. 8, Localitatea 

Butea, Jud. Iași 

7.800,00 

107 

Elaborare studiu hidrologic și geotehnic 

aprofundat pentru obiectivul: “Reabilitare DJ 

102 I, comuna Valea Doftanei, km 35+100 – 

km 37+620”. 

Achiziție  

directă 

S.C. Santedil 

Proiect S.R.L. 

Ploiești 

43.000,00 

108 

Refacere subtraversare pârâu Drajna, aferent 

Sistemului microzonal de alimentare cu apă a 

comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, 

Starchiojd și Posești, jud. Prahova. 

Achiziție  

directă 

S.C. NIM  

Construct S.R.L. 

 Comuna Lapoș 

55.074,26 

109 

Servicii topografice de dezmembrare pentru 

imobilele cu numerele cadastrale 131092 și 

131093 în 2 loturi (lot 1 și 2) și a serviciilor 

Achiziție  

directă 

S.C. Edrom Cart 

S.R.L. Ploiești 
12.700,00 



Consiliul Județean Prahova      Raport de activitate pe anul 2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

96 

 

topografice de alipire a terenului cu numărul 

cadastral 144726, cu Lotul 2 din terenul cu 

numărul cadastral 131092 și cu Lotul 2 din 

terenul cu numărul cadastral 131093, aferente 

lucrărilor de amenajare a accesului la Stația 

de tratare mecano-biologică a deșeurilor 

biodegradabile Ploiești 

110 

Proiectare și execuție ,,Centrale termice 

murale la Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență Șerban Cantacuzino al Județului 

Prahova – Detașamentul de Pompieri Sinaia 

Achiziție  

directă 

S.C. Viosilinstal 

Construct S.R.L. 
63.000,00 

111 

Servicii de asistență tehnică aferente lucrării 

Școala Specială Gimnazială Specială Nr. 1, 

Ploiești, județul Prahova 

Procedură 

simplificată 

S.C. Dineng Dev 

S.R.L. Ploiești 
50.000,00 

112 

Elaborare expertiză tehnică AF aferentă 

obiectivului: “CONSOLIDARE ȘI 

REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA 

23+100, PCT „PODUL PUIULUI”, comuna 

Valea Doftanei,  judeţul Prahova. 

Achiziție  

directă 

S.C. Infrasol  

Expert S.R.L. 
4.400,00 

113 

Elaborare  expertiză tehnică AF aferentă 

obiectivului: “CONSOLIDARE ȘI 

REFACERE DJ 102 I, 0,040 KM, ZONA 

34+150, comuna Valea Doftanei,  judeţul 

Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Infrasol 

 Expert S.R.L. 
5.300,00 

114 
Poliță de asigurare facultativă pentru imobilul 

Palatul Culturii 

Achiziție  

directă 

EK- BDP 

Broker de 

Asigurare - 

Reasigurare 

S.R.L. 

13.234,00 

115 

Întreținere curentă a drumurilor județene pe 

timp de iarnă, 2019-2022  - Etapă II: Loturile 

7; 9. 

Licitație 

deschisă 

Lot 7 - SCDA 

Infrastructura 

S.R.L. 

3.463.979,57 

LOT 9 – S.C. 

Roni Civil 

Interoute S.R.L. 

4.239.379,36 

116 

Elaborare expertiză tehnică AF aferentă 

obiectivului: CONSOLIDARE ȘI 

REFACERE DJ101S, 0,200 KM, PCT. 

”CARIERA”, Comuna Secăria, jud. Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. RC  

Geoproiect 

S.R.L. 

 Str. Preot 

Gheorghe Petz, 

nr.8, Localitatea 

Butea,  

Jud. Iași 

6.900,00 

117 Elaborare expertiză tehnică AF aferentă Achiziție  S.C. RC  6.900,00 
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obiectivului: APĂRARE DE MAL PENTRU 

PROTEJARE DJ 230, 0,130 KM, Zona str. 

Alunilor – Rezervoare apă, comuna Drajna, 

jud. Prahova 

directă Geoproiect 

S.R.L. 

 Str. Preot 

Gheorghe Petz, 

nr.8, Localitatea 

Butea,  

Jud. Iași 

118 

Elaborare expertiză tehnică AF aferentă 

obiectivului: CONDOLIDARE SI 

REFACERE  

DJ 219, 0,150 KM, Pct. ACHIM, 

Sat Bobicești, Comuna Predeal Sărari, jud. 

Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. RC  

Geoproiect 

S.R.L. 

 Str. Preot 

Gheorghe Petz, 

nr.8, Localitatea 

Butea,  

Jud. Iași 

6.900,00 

119 

Servicii de supraveghere și verificare tehnică 

a instalațiilor/echipamentelor din domeniul 

ISCIR - Ascensoare 6 bucăți din dotarea 

Palatului Administrativ - B-dul Republicii 

Nr. 2-4, Ploiești, Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Ascensorul 

Company S.R.L. 
4.280,00 

120 Sistem receptor GNSS RTK 
Achiziție  

directă 

S.C. NB Trading 

93 S.R.L. 
21.300,00 

121 Stație totală 
Achiziție  

directă 

S.C. NB Trading 

93 S.R.L. 
10.500,00 

122 

Reluare actualizare expertiză tehnică poduri, 

prin completare cu expertizare de podețe 

supuse demolării și înlocuirii cu altele noi 

(A4), pentru obiectivul: “Reabilitare DJ 102 

I, comuna Valea Doftanei, km 35+100 – km 

37+620” 

Achiziție  

directă 

S.C. RC 

Geoproiect 

S.R.L. 

7.800,00 

123 

Reparații grup sanitar- etaj 1, reparații hol și 

reparații instalație de alimentare cu apă 

distribuitor general - Palatul Culturii 

Achiziție  

directă 

S.C. Fadmi Prod 

S.R.L. 
39.869,66 

124 
Punere în siguranță DJ 101T, km 15+470 - 

km 15+650, Comuna Bertea 

Achiziție  

directă 

S.C. Strabenbau 

Logistic S.R.L. 
274.003,26 

125 

”Servicii de evaluare teren în suprafață 

măsurată de 1159 mp (în acte 1174 mp), 

situat în Ploiești, str. Ardealului, nr. 4, cu 

număr cadastral 131225 intabulat în cartea 

funciara nr.131225 a localității Ploiești.” 

Achiziție  

directă 

P.F.A.   

Constantin 

Valerica 

1.000,00 

126 

Elaborare expertiză tehnică AF aferentă 

obiectivă: Apărări mal pentru protejare DJ 

101T, 0,200 km, trei zone, comuna Bertea, 

jud. Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Infrasol  

Expert S.R.L. 
16.800,00 
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127 

Elaborare expertiză tehnică AF aferentă 

obiectiv: Consolidare și refacere DJ 231, 

0,040 km,  

zona km 6+850,  

comuna Gornet, jud. Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Infrasol  

Expert S.R.L. 
6.900,00 

128 

Elaborare expertiză tehnică AF aferentă 

obiectiv: Consolidare și refacere DJ 102N, 

0,080km, sat Tărculești, comuna Gornet 

Cricov 

Achiziție  

directă 

S.C. Infrasol  

Expert S.R.L. 
6.900,00 

129 

Elaborare expertiză tehnică AF aferentă 

obiectiv: Consolidare și refacere DJ 235, 

0,020 km, zona Km 2+950, 

com. Lapoș, jud. Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Infrasol 

 Expert S.R.L. 
6.900,00 

130 
SERVICE ASCENSOARE - PALAT 

ADMINISTRATIV PLOIEȘTI 

Achiziție  

directă 

S.C. Ascensorul 

Company S.R.L. 
87.900,00 

131 

Servicii informatice  de mentenanță pentru 

Sistemul informatic integrat al Consiliului 

Județean Prahova (SIGRA), pentru perioada  

01.01.2020-31.12.2020 

Licitație 

deschisă 

SC Informatics 

Systems & 

Consulting SRL 

60.000,00 

132 
Centrală telefonică 

tip secretariat 

Achiziție  

directă 

S.C. Telekom 

Romania 

Communications 

S.A. 

1.952,50 

133 Licența Barracuda 
Achiziție  

directă 

S.C. Barracuda 

Networks S.R.L. 
8.739,54 

134 
Achiziționare agende și calendare 

personalizate 

Achiziție  

directă 

S.C. Darko Ems 

Technoligies 

S.R.L. 

16.225,00 

135 

Detecție și localizare trasee de conducte de  

utilități îngropate pentru obiectivul: “ 

Sistematizare Nod de  Comunicații Rutiere 

între DN1 – DN72 – DJ156- Acces 

Municipiul Ploiești și Zona Parcurilor 

Industriale – etapă II: Acces DN1 – Ploiești, 

Comuna Păulești, Jud. Prahova.” 

Achiziție  

directă 

S.C. Expcoro  

Design S.R.L. 
4.400,00 

136 
Iluminat ornamental de sărbători la Palatul 

Administrativ 

Achiziție  

directă 

S.C. Therock 

Construct S.R.L 
99.500,00 

137 

Servicii de consultanță pentru elaborarea 

strategiei de dezvoltare durabilă a județului 

Prahova pentru perioada 2021-2027 

Procedură 

simplificată 

S.C. Public 

Research S.R.L. 
210.000,00 

138 

Execuție lucrări aferente obiectivului ”Punere 

în siguranță rampe acces podeț amplasat pe 

DJ 101T,  

km 15+500 și igienizare zona 

Achiziție  

directă 

S.C. Road 

Infrastructure 

Industry S.R.L. 

142.056,42 
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amonte-aval” 

139 

Aplicație software pentru implementarea la 

nivel instituțional a reglementărilor în 

domeniul securității datelor cu caracter 

personal (GDPR) și servicii aferente 

implementării 

Achiziție  

directă 

S.C. Telekom 

Romania 

Communications 

S.A. 

118.982,68 

140 Înlocuire pavele - Palat Administrativ 
Achiziție  

directă 

S.C. Mitzu 

Transport S.R.L. 
239.990,81 

141 

Elaborare expertiză tehnică A4B2D aferentă 

obiectivului:  

Refacere drum betonat 

 DJ214 Brebu - Pietriceaua 0,9 km, jud. 

Prahova. 

Achiziție  

directă 

S.C. Consultanță 

pentru 

Infrastructuri 

Terestre - Consit 

S.A. București 

8.000,00 

142 

Elaborare expertiză tehnică AF aferentă 

obiectivului: Refacere DJ 100M, Șoimari, 

Zona km 5+150, 

  jud. Prahova. 

Achiziție  

directă 

S.C. Consultanță 

pentru 

Infrastructuri 

Terestre - Consit 

S.A. București 

8.000,00 

143 
Servicii acces Internet rețea  

Consiliul județean Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Telekom 

Romania 

 Comunications 

S.A. 

109.440,00 

144 

Elaborare ridicare topografică aferentă 

obiectivului: Construire pod peste râul 

Teleajen, pe DN 102B km 1+700, Drajna 

Achiziție  

directă 

S.C Edrom Cart 

S.R.L. 
7.800,00 

145 

Elaborare ridicare topografică aferentă 

obiectivului: Construire pod peste râul  

Doftana, pe DJ 100E, km 14+650, Telega 

Achiziție  

directă 

S.C Edrom Cart 

S.R.L. 
9.800,00 

146 

Servicii de dirigenție eferente obiectivului 

Consolidare DJ 205G comuna Cornu, punctul 

Swisscaps - zona Km 0+025, jud. Prahova 

Achiziție  

directă 

Iosif Valerica 

P.F.A. 
34.500,00 

147 Mobilier birou 
Achiziție  

directă 

S.C. Ditop  

PAN S.R.L. 
22.650,00 

148 

Serviciul de mentenanță și echilibrare sistem 

de încălzire la Palatul Administrativ, inclusiv 

Sala ,,200 locuri”, exploatare și autorizare 

periodică legală a echipamentelor de încălzire 

- răcire, tratare și umidificare aer a 

obiectivului Sala Europa, situată în Ploiești, 

B-dul Republicii nr.2-4. 

Achiziție  

directă 

S.C. Veolia 

Energie Prahova 

S.R.L 

48.140,04 

149 

Reparații, verificare și întreținere la sistemele 

de semnalizare și alertare în caz de incendiu 

Palatul Administrativ – Corp A, la sistemul 

de detecție sala “Europa”, la sistemele de 

Achiziție  

directă 

S.C. Sinvex 

Multiservice 

S.R.L. 

43.500,00 
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efracție casierie, BDS și servere informatică, 

verificare hidranți interior și pompe de apă 

pentru hidranți, service pentru barierele 

amplasate în zonele de parcare aferente 

Palatului Administrativ si clădirii din Șos. 

Vestului, nr. 14-16 Ploiești 

150 

Tipărire/confecționare materiale de 

promovare a integrității și prevenirea 

corupției 

Achiziție  

directă 

S.C. Tramineti 

S.R.L. 
8.100,00 

151 

Punere în siguranță rampa Comarnic la podul 

peste râul Prahova și C.F. pe DJ 101R, km 

17+532, Comarnic 

Achiziție  

directă 

S.C. Andrada 

Sânziana Sabin 

Construct S.R.L. 

431.767,15 

152 

Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ A4 

aferentă obiectivului: REFACERE PATRU 

PODEȚE PE DJ145, ZONA PROPRIETĂȚI: 

456, 514, 528 si 848, COMUNA 

MĂGURENI, JUD. PRAHOVA 

Achiziție  

directă 

S.C. Consultanță 

pentru 

Infrastructuri 

Terestre - Consit 

S.A.  

    București 

8.000,00 

153 

Elaborare expertiză tehnică pentru domeniul 

A7 (stabilitatea construcţiilor hidrotehnice), 

aferentă obiectivului: “Reabilitare DJ 102 I, 

comuna Valea Doftanei, km 35+100 – km 

37+620” 

Achiziție  

directă 

S.C. Consultanță 

pentru 

Infrastructuri 

Terestre - Consit 

S.A. București 

8.500,00 

154 
Servicii informatice de întreținere și 

dezvoltare a site-ului CJPH 

Achiziție  

directă 

S.C. Demmonet 

Network 

Systems S.R.L. 

36.000,00 

155 

Servicii informatice de mentenanță pt. 

infrastructura de rețea și echipamentele 

informatice din dotarea CJPH, pentru 

perioada 01.01.2020-31.12.2020 

Achiziție  

directă 

S.C. MACCITY 

SYSTEMS 

S.R.L. 

58.800,00 

156 Imprimante multifuncționale 
Achiziție  

directă 

S.C. Demmonet 

Network  

Systems S.R.L. 

19.000,00 

157 
Servicii asigurări auto  

CJPh, CMJ, ISU 

Achiziție  

directă 

S.C. Asigurarea 

Românescă 

ASIROM 

Vienna 

Insurance Group 

SA 

33.540,18 

158 
Monitorizare cu sisteme GPS a 6 auto din 

parcul CJPH 

Achiziție  

directă 

S.C. 

Evotrucking 

S.R.L. 

3.456,00 

159 250 mp mochetă cu montaj inclus 
Achiziție  

directă 

S.C.  

Professional 
8.400,00 
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Expert 

Superfloor 

S.R.L. 

160 Aplicație software Autocad 
Achiziție  

directă 

S.C. Base 

Trading S.R.L. 

Ploiești 

7.892,35 

161 
Întreținere curentă a drumurilor județene pe 

timp de iarnă, 2019-2022, Lot 8 

Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț 

de 

participare 

S.C Adynol 

Forest Impex 

S.R.L. 

3.644.023,33 

162 

Verificare tehnică periodică instalație de 

utilizare gaze naturale –  

Imobil - Popa Farcaș nr. 45,  

Ploiești, Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Asera 

Termoinstal 

S.R.L. 

1.800,00 

163 

Verificare tehnică periodică instalație de 

utilizare gaze naturale – 

Imobil - Mareșal Averescu nr. 16, Ploiești, 

Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Asera 

Termoinstal 

S.R.L. 

2.600,00 

164 

Servicii pentru efectuarea verificărilor 

tehnice în utilizare pentru 

investigații/examinări cu caracter tehnic în 

scopul estimării duratei de funcționare 

remanente la instalațiile de ascensor pentru 

persoane (2 lifturi) Palat Administrativ, 

Ploiești –  

Intrarea B 

Achiziție  

directă 

S.C. CNCIR 

S.A. 
4.600,00 

165 

Reparație iluminat Sala Coloanelor: înlocuire 

becuri, montare varietoare de tensiune și 

verificat circuite electrice în Sala Coloanelor 

din incinta Palatului Culturii 

Achiziție  

directă 

S.C. Therock 

Construct S.R.L. 
7.484,00 

166 
Servicii de mentenanță la iluminatul public 

aferent DJ 236 

Achiziție  

directă 

S.C. General  

Meel Electic 

S.R.L. 

97.937,00 

167 
Intreținere curentă a drumurilor județene pe 

timp de iarnă, 2019-2022, Lotul 4 

Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț 

de 

participare 

SOS  

Service S.R.L. 
5.403.986,23 

168 4 buc. masă 1800x950x750, Achiziție  S.C. Ditop  4.630,00 
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1 buc. masă 2000x1000x750, 

2 buc. măsuță secretariat 800x400x 750 și 

20ML  panou protecție perete 

directă Pan S.R.L. 

169 Mochetă  
Achiziție  

directă 

S.C. Podnet  

Consulting 

S.R.L. 

15.771,17 

170 Imprimante  
Achiziție  

directă 

S.C. Maccity 

Systems S.R.L. 
4.540,00 

171 

Servicii de neutralizare a animalelor moarte 

provenite din gospodăriile crescătorilor de 

animale, pe raza Jud. Prahova 

Achiziție  

directă 

S.C. Pro Air  

Clean S.A. 
23.808,00 

 

 

 

 

SERVICIUL TRANSPORT______________________________________________ 

 

 

S-au efectuat un număr  de  89 controale şi  monitorizări  în trafic, privind 

modul de realizare a serviciilor de transport judeţean de persoane şi respectarea 

condiţiilor impuse de licenţele şi caietele de sarcini eliberate, fiind aplicate 35 

sancțiuni contravenționale în cuantum de 43.500 lei; 

S-a întocmit documentația necesară și s-au eliberat un număr de 11 licențe de 

traseu pentru care s-au încasat tarife corespunzătoare, în valoare totală de 12.278 lei, 

De asemenea s-a întocmit documentația necesară pentru un număr de 25 grafice 

circulație.    

S-a întocmit documentaţia necesară adoptării unui număr de 7 hotărâri ale 

Consiliului  judeţean; 

Au fost verificate şi soluționate un număr de 21 de petiții privind transportul de 

persoane. 

Au fost verificate și analizate un număr de 25 de solicitări cu privire la  

înlocuirea  mașinilor titulare, modificarea numărului de înmatriculare în urma 

terminării perioadei de leasing, pentru care s-au întocmit referate de analiză a 

punctajului care au fost trimise cu adrese la sediul operatorilor. 

 De asemenea în cursul anului 2019 s-au efectuat verificări la cele 1002 stații 

publice aprobate la nivelul județului Prahova pentru a se constata stadiul amenajării 

acestora, rezultând următoarele situații de fapt: 

- la nivelul comunelor sunt aprobate un număr de 797 stații publice din care 558 

(70%) sunt amenajate cu cabine, restul de 239 (30%) sunt neamenajate,  

- la nivelul orașelor din totalul de 205 de stații publice, sunt amenajate 138 

(67%), restul de 67 (33%) sunt neamenajate. 
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COMPARTIMENT MEDIU______________________________________________  

 

✓ Elaborarea ”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova 

pentru perioada 2019-2023”  

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care are ca 

scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor 

destinate menținerii calității aerului, consiliile județene au atribuții și responsabilități, 

conform art. 21 din lege, după cum urmează: 

a) elaborează planurile de menţinere a calităţii aerului şi le aprobă prin hotărâre a 

consiliului judeţean, după avizarea acestora de către autoritatea publică teritorială 

pentru protecţia mediului; 

b) realizează măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din planurile 

de calitate a aerului, care intră în responsabilitatea lor şi asigură fonduri financiare în 

acest scop. 

Legea nr. 104/2011 este susținută de H.G. nr. 257privind Metodologia de 

elaborare a planurilor de calitate a aerului, care a fost publicată în aprilie 2015 

împreună cu Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1206/2015 

privind aprobarea listelor cu unitățile administrative-teritoriale întocmite în urma 

încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în  

anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Având în vedere rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel 

național, care a utilizat atât măsurători fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare 

care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în 

administrarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cât și pe baza 

rezultatelor obținute din modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer, 

județul Prahova s-a încadrat în regimul de gestionare II și a fost necesară inițierea 

Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii: pulberi în suspensie (PM10 

și PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), 

arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx). 

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru următorii 5 ani, astfel 

încât, nivelul poluanților să se păstreze sub valorile limită, așa cum sunt ele stabilite în 

anexa nr. 3 din Legea nr. 104/2011. 

Consiliul județean Prahova, prin Compartimentul de mediu, a încheiat în data de 

08.02.2018 un contract de prestări de servicii cu o societate specializată pentru 

elaborarea de studii de mediu în vederea realizării planului cu titlul ,,Planul de 

menținere a calității aerului pentru județul Prahova”, 2018-2022, conform Legii nr. 

104/2011 privnd calitatea aerului și HG nr. 257/2015 – Metodologia de elaborare a 

planului. 

În Monitorul Oficial din data de 02.07.2018 a fost publicat Ordinul nr. 598/2018 

privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma 

încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în 

anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, astfel, 

Localitățile Ploiești și Brazi sunt încadrate în regimul de gestionare I, adică elaborează 
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planul de calitatea aerului pentru indicatorii din anexă: dioxid de azot și oxizi de azot, 

particule în suspensie, benzen. 

Această cerință legislativă a impus refacerea Studiilor de mediu elaborate de Eco 

Simplex Nova, pentru zona Ploiești- Brazi, ținând seama de noile încadrări. Acest fapt  

a condus la prelungirea duratei contractului inițial, prin Act adițional nr. 1 din 

26.07.2018, cu 50 zile lucrătoare. După predarea studiilor de mediu și a planului s-a 

organizat dezbaterea publică asupra planului, care a avut loc în data de 04.12.2018. 

Planul a fost supus avizării la Agenției pentru Protecția Mediului Prahova și 

CECA (Centru Evaluare Calitate Aer) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului și a primit aviz favorabil, conform Referatului de avizare, 

nr.1/2551/10.07.2019 și s-a aprobat de Consiliului Județean Prahova, Hotărârea nr. 

103 din 28.08.2019. 

Planul se poate consulta pe pagina de internet: www.cjph.ro, secțiunea Strategii-

Programe. 

 

➢ Elaborarea ,,Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019 – 2025, 

județul Prahova” 

 

Consiliul Județean Prahova are obligația de a revizui Planul județean de deșeuri, 

conform art. 39 (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările 

și completările ulterioare, ,,în baza principiilor și obiectivelor din PNGD și a cadrului 

general din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 951/2007 se 

elaborează/realizează/revizuiesc planurile județene de gestionare a deșeurilor, 

denumite în continuare PJGD, de către consiliul județean, în colaborare cu Agenția 

Județeană pentru Protecția Mediului (…)” 

Planurile de gestionare a deşeurilor cuprind o analiză a situaţiei actuale în 

domeniul gestionării tuturor categoriilor de deşeuri, precum şi măsurile care trebuie 

luate în perioada următoare 2019-2025, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în 

cazul pregătirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare şi eliminare, precum şi o 

evaluare a modului în care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi 

dispoziţiilor Legii nr. 211/2011. 

Obiectivul general al PJGD îl reprezintă stabilirea cadrului general pentru 

asigurarea unui sistem durabil de gestiune a deșeurilor, la nivel județean, pentru a 

contribui la îndeplinirea obiectivelor și țintelor specifice stabilite prin legislația privind 

deșeurile. 

PJGD trebuie sa servească drept bază pentru următoarele obiective: 

- stabilirea necesarului de investiții și a politicii în domeniul gestionării 

deșeurilor; 

- realizarea și susținerea sistemelor de management integrat al deșeurilor la 

nivelul județului; 

- obținerea finanțărilor pentru proiectele de profil.  

În acest cadru legal, în data de 05.10.2018, s-a constituit Comitetul de 

Coordonare pentru revizuirea ”Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019 – 

2025, județul Prahova”, conform Metodologiei de elaborare a planurilor județene de 

http://www.cjph.ro/
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gestionare a deșeurilor. Rolul acestui Comitet este de a coordona procesul general de 

planificare și de a furniza elementele de bază, cum ar fi identificarea fluxurilor 

prioritare de deșeuri, determinarea obiectivelor principale la nivelul regiunii și a 

principalelor măsuri de implementare. 

A urmat inițierea procedurii de achiziție publică ”Servicii de consultanță în 

vederea elaborării Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019 – 2025, județul 

Prahova” care s-a finalizat cu acceptarea ofertei depusă de S.C. Argif Proiect S.R.L. și 

încheierea unui contract de prestare servicii în data de 22.11.2018. 

În data de 03.12.2018, s-a constituit Grupul de Lucru în vederea revizuirii 

”Planului județean de gestionare a deșeurilor 2019-2025”- Județul Prahova. Din grupul 

de lucru face parte și consultantul contractat. 

Grupul de lucru realizează colectarea datelor, pregătirea analizei privind situația 

existentă, identificarea problemelor potențiale, propuneri de obiective și identificarea 

implicațiilor diferitelor măsuri de implementare. 

Atât Comitetul de Coordonare, cât și Grupul de lucru s-au constituit prin 

Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Prahova. 

Consiliul Județean Prahova, prin Compartimentul de Mediu, a inițiat elaborarea 

Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2019-2025, conform 

prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările 

și completările ulterioare, astfel că, în data de 10.12.2018, a avut loc prima ședință a 

Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru în vederea elaborării planului. 

PJGD Prahova a fost supus evaluării strategice de mediu, conform H.G. 

nr.1076/2004 privind stabilirea procedurilor de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe și a fost depus la A.P.M. Prahova, în data de 03.04.2019. 

Evaluarea de mediu a însemnat elaborarea Raportului de mediu, consultarea publicului 

și a autorităților publice interesate de efectele implementării planului în scopul emiterii 

avizului de mediu. 

Documentația aferentă proiectului a fost accesibilă spre consultare de către public 

pe toată durata derulării procedurii de reglementare. 

În data de 7.05.2019 s-a analizat PJGD Prahova în cadrul unui alt Grup de lucru 

constituit la nivelul A.P.M. Prahova. Pe parcursul derulării procedurii au fost primite 

observații din partea A.B.A. Buzău-Ialomița - Sistemul de gospodărire a apelor 

Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova și Consiliul Județean Prahova, 

observații care au fost preluate în PJGD. 

Planul a fost supus dezbaterii publice în data de 02.07.2019, la sediul instituției 

Consiliului Județean. Întâlnirea a fost anunțată în mass-media, la sediile și pe site-urile 

Consiliului Județean Prahova și al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova. 

În urma parcurgerii etapelor procedurale, A.P.M. Prahova a decis emiterea 

avizului de mediu pentru ”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul 

Prahova”, Aviz de mediu nr. 6 din 09.12.2019. 

În ședința Consiliului Județean Prahova din data de 16 decembrie 2019 a fost 

aprobat ”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Prahova” . 

Planul se poate consulta pe pagina de internet www.cjph.ro, secțiunea Strategii-

Programe. 
 

http://www.cjph.ro/
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➢ Coordonarea elaborării ”Planului integrat de calitate a aerului pentru 

Ploiești-Brazi” 
 

Apariția Ordinului nr. 598 din 20 iunie 2018, încadrează Localitățile Ploiești și 

Brazi în regimul de gestionare I, ceea ce însemnă necesitatea elaborării unui plan de 

calitate a aerului pentru unitățile administrativ-teritoriale amintite, fără a afecta 

desfășurarea procedurii de elaborare a Planului de menținere a calității aerului în 

județul Prahova, 2019-2023, inițiat odată cu încadrarea județului Prahova în regimul II 

de gestionare, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător. 

H.G. 257/2015 - Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 

planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, 

prevede că planul de calitate a aerului pentru doua sau mai multe unitati administrativ-

teritoriale învecinate, aparținând aceluiași județ, se elaborează de către o comisie 

tehnică constituită prin dispoziția președintelui consiliului județean (s-a constituit 

Comisia Tehnică prin Dispoziția nr. 355/20.09.2018, pentru elaborarea ”Planului de 

calitate a aerului pentru localitățile Ploiești și Brazi”). 

Conform legislației amintite, Consiliul Județean Prahova are atribuții în 

coordonarea planului, dar primăriile Ploiești și Brazi au obligația asigurării fondurilor 

și elaborarea planului integrat, astfel că, până în anul 2019 s-au parcurs următoarele 

etape: 

- s-a constituit Comisia Tehnică a municipiului Ploiești prin Dispoziția nr. 

16667/04.12.2018, pentru elaborarea Planul integrat de calitate a aerului; 

- s-a realizat asocierea dintre Municipiul Ploiești și Comuna Brazi, Contract de 

Asociere aprobat prin HCL nr. 6/31.01.2019, în vederea realizării Planului integrat de 

calitate a aerului. 

- s-a prevăzut în bugetul local al Primăriei Ploiești suma de 40.000 lei cu 

destinația elaborarea studiului și Planului integrat de calitate a aerului; 

- după aprobarea bugetului, în luna aprilie 2019 a fost inițiată  procedura de 

achiziție pentru servicii de elaborare studiu de mediu și plan, dar nu a fost depusă nicio 

ofertă, astfel că, în data de 17.05.2019, s-a reluat sesiunea de achiziție directă care este 

în curs. 

În data de 11.04.2019, activitatea Compartimentului de Mediu a fost controlatată 

de Garda Națională de Mediu, cu scopul de a verifica modul în care administrația 

publică de la nivel județean a demarat acțiunea de elaborare a Planul integrat de 

calitate a aerului pentru aglomerările Ploiești-Brazi. După verificarea tuturor 

documentelor pe care Compartimentul de Mediu le-a pus la dispoziția Comisarilor de 

la Garda Națională de Mediu, controlul s-a încheiat fără sancțiuni și fără obiecții. 

- în data de 22.08.2019, Primăria Ploiești a semnat contractul de servicii cu S.C. 

Ciprocim București, cu obiectul: Realizarea „Studiului de calitate a aerului și a 

Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Ploiești și Com. Brazi”. 

Termen de execuție: 9 luni de la Ordinul de începere din 13.09.2019. 
 

✓ Colectarea şi predarea deşeurilor de cartuşe de imprimantă consumate din 

CJPH 
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Consiliul Judeţean Prahova a încheiat în anul 2012 un Protocol de Colaborare cu S.C. 

Tin Factory S.R.L. Timişoara, în vederea predării, cu titlu gratuit, a deşeurilor de 

cartuşe de imprimantă consumate, colectate în vederea reciclării. Toate cheltuielile 

acestei activități se suportă de către prestatorul S.C. Tin Factory S.R.L, Timişoara. 

Astfel, în anul 2019, s-au colectat şi predat următoarele cantităţi: 

- 18 kg în data de: 01.02.2019 

- 40 kg în data de: 19.07.2019 

Total: 58 kg 
 

✓ Participare săptămânală la Comisia Tehnică de Analiză din cadrul Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului Prahova 

Comisia tehnică de analiză constituită la nivelul județului în cadrul Agenției pentru 

Protecția Mediului Prahova, reunește membrii din toate instituțiile cu atribuții în 

domeniul mediului cu scopul de a participa la luarea deciziilor în procesul de avizare a 

proiectelor care pot afecta mediul înconjurător.  

Întâlnirile comisiei sunt săptămânale. 
 

✓ Raportări lunare către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, ale 

proiectelor de infrastructură de mediu 

Lunar se colectează din județ, de la toate primăriile, informații despre proiectele de 

infrastructură de mediu, anume: stații de tratare a apei potabile, stații de epurare apă 

uzată, sisteme de alimentare cu apă potabilă, sisteme de canalizare, depozite de 

deșeuri, stații de transfer deșeuri și instalații de tratarea deșeurilor. 

Datele se transmit la APM Prahova unde sunt centralizate, până în data de 8 ale 

fiecărei luni, în vederea raportării către autoritățile centrale. 
 

✓  Soluționarea cererilor/sesizărilor/petițiilor din domeniul protecției mediului 

- În anul 2019 au fost soluționate 28 petiții din domeniul protecției mediului. 
 

✓  Răspunsuri la cererile de informații de mediu/informații de interes public 

- În anul 2019 s-a răspuns la o cerere de informații de interes public privind 

mediul. 
 

✓  Participare la activități/seminarii/conferințe din domeniul mediului 
 

- 18.02.2019 - Consultare publică privind acțiunile de management ale Ocolului 

Silvic Ploiești – Raport de Activitate pe anul 2018; 

- 30.05.2019 – Dezbatere publică în vederea elaborării de politici publice cu rol de 

reglementare pentru aplicabilitatea Legii 46/2008 și 289/2002/2014 privind situția 

perdelelor forestiere 

- 04.06.2019 – Proiectul concurs de educație ecologică: ”Gândește verde, gândește 

curat”, inițiat și organizat anual de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova în 

parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. În anul 2019 a avut loc a XI-a ediție a 

concursului, ediție la care au participat școlile din județ; 

- 09.08.2019 – Tîrgșorul Vechi - Recepție la terminarea lucrărilor pentru: ”Înființare 

rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Tîrgșorul Vechi, Jud. Prahova” 
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- 11-14.08.2019 – Campanie de conștientizare și informare aferente proiectului: 

”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa 

politica în domeniul managementului deșeurilor și siturilor contaminate”, București 

- 29.10.2019 – Eveniment: ”Ameliorarea calității aerului în orașe: perspective 

franco-române”, București 
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Politici publice  
 

 

  

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 

 

- Activitatea structurii - 

 

 

➢ Pregătirea, promovarea, implementarea și monitorizarea post implementare 

a proiectelor cu finanțare externă 

 

 

PROIECTE FINALIZATE ȘI AFLATE ÎN PERIOADA 
 

DE MONITORIZARE POST-IMPLEMENTARE 
 

 

PROGRAM OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 

 

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 

eficient al resurselor.  

Obiectiv specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

„Fazare proiect Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Prahova”. 

Valoarea totală a proiectului: 62.800.761,09 lei 

- Data semnării contractului de finanțare: 26.10.2017 

- Perioada de implementare 37 luni (26.12.2016 – 31.12.2019) 

- Proiect finalizat la data de 31 decembrie 2019, 
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• Investițiile realizate prin proiect constau în construirea Stației de tratare 

mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești și achiziția în 

cadrul contractului de lucrări, a 14 containere de metal (8 buc. - 40 mc și 

6 buc. - 28 mc) și a 4 vehicule transfer lung curier.  

Capacitatea totală a Stației TMB Ploiești este de 150.065 tone/an, din care 

deșeuri reziduale 146.960 tone/an și deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri și piețe 

3.104 tone/an. 

 

• Proiectul reprezintă faza 2 a investițiilor inițiate prin proiectul „Sistem de 

management integrat al deșeurilor în judeţul Prahova”, finanțat prin POS 

Mediu 2007-2013. 

 

 

PROGRAM OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU 

 

 

Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și 

reabilitarea siturilor contaminate istoric; 

Domeniul Major de Intervenție 2.1  Dezvoltarea sistemelor integrate de management 

al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”. 

Valoarea totală a proiectului: 91.651.032,00 lei 

- Data semnării contractului de finanțare: 18.02.2013 

- Perioada de implementare 40,5 luni 

- Proiect finalizat la data de 30 iunie 2016 

 

PROGRAM  OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

 

Axa Prioritară 2: Administrație publică și sisteme judiciare accesibile și transparente. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

„Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”. 
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Valoarea totală a proiectului: 551.955,52 lei 

- Data semnării contractului de finanțare: 06.06.2018 

- Perioada de implementare: 16 luni 

- Proiect finalizat la data de 30 septembrie 2019 

Stadiul proiectului:    

- Proiectul se află în perioada de monitorizare post implementare 

 

PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL 

 

 

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere;  

Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-

domeniul „Poli de creştere” 

PROIECTE 

 

Titlu 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” 

Valoarea totală a proiectului: 78.595.330,24 lei  

- Data semnării contractului de finanțare: 11.01.2013 

- Perioada de implementare: 42 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 

- Stadiul proiectului: finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-

implementare 

 

Titlu proiectului: 

„Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde, Ploieşti, Prahova” 

Valoarea totală a proiectului: 40.450.278,34 lei  

- Data semnării contractului de finanțare: 07.05.2012 

- Perioada de implementare: 43 luni și 24 zile de la data semnării 

contractului de finanțare 

- Valoare finală contract: 36.787.661,03 lei - conform act adițional nr. 3 la 

contractul de finanțare 

- Stadiul proiectului: finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-

implementare 
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Titlu proiectului: 

„Restaurarea şi consolidarea Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” 

Ploieşti” 

Valoarea totală a proiectului: 7.949.234,57 lei 

- Data semnării contractului de finanțare: 27.02.2012 

- Perioada de implementare 36 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 

- Valoare finală contract: 5.012.889,99 lei - conform act adițional nr. 3 la 

contractul de finanțare 

- Stadiul proiectului: finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-

implementare 

 

Titlu proiectului: 

„O şansă pentru o nouă rază de soare” – reabilitarea/modernizarea şi 

echiparea specifică a Complexului de servicii comunitare „Rază de Soare” 

Băicoi” 

Valoarea totală a proiectului: 3.813.672,52 lei 

- Data semnării contractului de finanțare: 29.10.2012 

- Perioada de implementare 33 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 

- Valoare finală contract: 2.868.720,32 lei - conform act adițional nr. 3 la 

contractul de finanțare 

- Stadiul proiectului: finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-

implementare 

 

Titlu proiectului: 

„Reabilitarea/modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 

Handicap, comuna Ariceştii Rahtivani (sat Nedelea)” 

Valoare la finalizarea proiectului: 7.174.854,83 lei 

 

Titlu proiectului: 

„Reabilitarea/modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 

Handicap, comuna Ariceştii Rahtivani (sat Nedelea)” 
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Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de 

intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

„Restaurarea şi consolidarea conacului Pană Filipescu” 

Valoarea totală a proiectului: 13.148.597,54 lei 

- Data semnării contractului de finanțare: 16.07.2012 

- Perioada de implementare: 40 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 

- Valoare finală contract: 7.667.959,64 lei  

- Stadiul proiectului: finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-

implementare. 

 

Programul  Operaţional  Sectorial  Creşterea  Competitivităţii  Economice 

 

 

Axa Prioritară 3. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi 

public, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice, Operaţiunea 1 Susţinerea implementării de soluţii de e-

guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la nivel 

local  

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

„Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic – zona 

Centru” 

Valoarea totală a proiectului: 4.762.487,84 lei 

- Data semnării contractului de finanțare: 06.12.2013 

- Termen de finalizare: 08.11.2015 

- Stadiul proiectului: finalizat, aflat în perioada de monitorizare post-

implementare. 
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PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA 
 

 DE IMPLEMENTARE 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 

 

 

Axa prioritară 6. Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională 

Prioritateade investiții 6.1.: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la Infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodal. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

,,Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate  

în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia  

– traseul regional 3 – tronsonul Prahova - DJ 102K, DJ 102D, DJ100C” 

Solicitant UAT Județul PRAHOVA 

Beneficiar: Județul Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv 

TVA 
153.162.417,00 lei 

Data semnării contractului de 

finanțare 
11.03.2019 

Termen de finalizare Octombrie 2022 

Data depunerii cererii de finanțare Iunie 2018 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare Consiliul județean 

Prahova 
2% + cheltuieli neeligibile  

Lucrări prevăzute în cadrul 

proiectului 

Reabilitare și modernizare 46 km lungime 

de drum județean, 60,18 km piste pentru 

bicicliști 

7 poduri 

Sunt incluse execuția de rețele de 

canalizare pluvială, guri de scurgere, podețe, 

parapeți de protecție și consolidări fundații și 
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ziduri de sprijin 

 

Activităti preconizate pentru anul 2020: 

• Lansare proceduri de licitație pentru execuție lucrări. 

 

 

Titlu proiectului: 

,,Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate  

în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia  

– traseul regional 2 – tronsonul Prahova - DJ 720 (Km. 15+500 – Km 30+000)” 

Solicitant UAT Județul PRAHOVA 

Beneficiar: Județul Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv 

TVA 
66.416.852,65  lei 

Data semnării contractului de 

finanțare 
11.03.2019 

Termen de finalizare Octombrie 2022 

Data depunerii cererii de finanțare 30.05. 2018 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare Consiliul județean 

Prahova 
2% + cheltuieli neeligibile  

Lucrări prevăzute în cadrul 

proiectului 

Reabilitare și modernizare 14,5 km 

lungime de drum județean 

4 poduri – modernizare și reconstrucție 

Sunt incluse execuția de rețele de 

canalizare pluvială, guri de scurgere, podețe, 

parapeți de protecție. 

 

Activităti preconizate pentru anul 2020: 

• Finalizare exproprieri; 

• Demarare proceduri de licitație pentru execuție lucrări; 

• Finalizare achiziție lucrări. 

 

 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice. 

Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
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energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea B. Clădiri publice. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

“Reabilitare termică și creșterea eficienței enegetice a 

Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Ploiești” 

 

Solicitant UAT Județul Prahova. 

Beneficiar final Spitalul de Obstretică și Ginecologie 

Valoarea contractului, inclusiv TVA 7.985.215,47 lei. 

Data semnării Contractului de finanțare 11 martie 2019 

Termen de finalizare Octombrie 2022 

Data depunerii cererii de finanțare 4.10.2017 

Valoare finanțare nerambursabilă 98%. 

Lucrări prevăzute în cadrul proiectului 

Anvelopare clădire. 

Înlocuire tâmplărie exterioară. 

Izolarea termică a terasei și refacere 

hidroizolație. 

Înlocuire corpuri de iluminat existente 

cu corpuri de iluminat de tip LED. 

Modernizare punct termic, inclusiv montare 

panouri solare termice. 

 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

• Reluarea procedurii de achiziție lucrărilor de execuție, lucrărilor de reabilitare 

termică; 

• Demararea lucrărilor de reabilitare termică. 

 

 

 

Axa prioritară 8 -  Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. Prioritatea de 

investiții 8.1: „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”. Obiectivul Specific 8.2: 

„Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”. Operațiunea B 
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–Unități de primiri urgențe. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

“Extindere, reabilitare, moderizare și recompartimentare 

Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență Ploiești, județul Prahova” 

 

Solicitant UAT Județul Prahova. 

Beneficiar final Spitalul Județean de Urgență Ploiești 

Valoarea contractului, inclusiv  TVA 18.566.621,00 lei 

Data depunerii cererii de finanțare 11.02.2019 

Data semnării Contractului de finanțare 11 martie 2019 

Termen de finalizare Octombrie 2022 

Valoare finanțare nerambursabilă 6.700.260,00 lei 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

• Demararea activităților proiectului. 

• Demararea achizițiilor aferente proiectului : proiectare, execuție lucrări și 

dotare, achiziție dirigenție, achiziție informare și publicitate. 

• Continuarea activităților proiectului – execuția proiectului 

 

 

Axa prioritară 8 -  Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. Prioritatea de 

investiții 8.1: „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”. 

Obiectivul Specific 8.2: „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și 

a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”.  

Operațiunea A – Ambulatorii. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

“Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat 

al Spitalului de Urgență Ploiești” 

 

Solicitant UAT Județul Prahova. 

Beneficiar final Spitalul Județean de Urgență Ploiești 
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Valoarea contractului, inclusiv  TVA 11.093.302,17 lei 

Data depunerii Cererii de finanțare 19.10.2018 

Data semnării contractului de finanțare 4.11.2019 

Termen de finalizare Ianuarie 2022 

 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

• Demararea activităților proiectului. 

• Demararea achizițiilor aferente proiectului: achiziție, servicii de proiectare, 

execuție lucrări de reabilitare și dotare, achiziție dirigenție, achiziție informare 

și publicitate. 

 

 

Titlu proiectului: 

“Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat 

al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești” 

 

Solicitant UAT Județul Prahova. 

Beneficiar final Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești 

Valoarea contractului, inclusiv  TVA 7.495.361,73 lei 

Data depunerii Cererii de finanțare 18.10.2018 

Data semnării Contractului de finanțare 05.02.2020 

Termen de finalizare Februarie 2022 

Stadiul cererii 
Contract de finanțare încheiat. 

Proiect în implementare. 

 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

• Demararea activităților proiectului; 

• Demararea achizițiilor aferente proiectului: achiziție, servicii de proiectare, 

execuție lucrări de reabilitare și dotare, servicii de dirigenție, servicii de 

publicitate; 

• Depunerea cererii de rambursare pentru cheltuielile efectuate în faza de 

pregătire a proiectului; 

• Activitatea de publicitate informare pentru asigurarea vizibilității proiectului; 

• Finalizarea serviciilor de proiectare, faza PT, DATC; 

• Demarare lucrări. 
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PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

 

 

Axa 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente. Obiectiv 

specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică 

locală ce optimizează procesele  orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

"Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Județului Prahova pentru perioada  

2021-2027" 

 

Solicitant UAT Județul Prahova 

Beneficiar UAT Județul Prahova 

Valoare contractului, inclusiv TVA 508.034,90 lei 

Data depunerii cererii de finanțare 24 sept 2018 

Data semnării Contractului de finanțare 9 aprilie 2019 

Termen de finalizare Decembrie 2020 

Valoare finanțare nerambursabila 

 

497.872,24 lei 

Cofinanțare Consiliul județean 

 
2% 

Obiectiv proiect 

 

Obiectiv general: 

Optimizarea proceselor orientate către 

beneficiari, în concordanţă cu Strategia 

pentru consolidarea administraţiei publice 

2014-2020 prin implementarea unor  

mecanisme și proceduri standard pentru 

fundamentarea deciziilor și a planificării 

strategice pe termen lung. 

 

Obiectivele specifice: 

-Creșterea capacității de a realiza o 

planificare strategică a județului Prahova 

bazată pe prioritizarea acțiunilor și 

cheltuielilor bugetare și stabilirea unui 

dialog cu partenerii locali, prin elaborarea 
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Strategiei de dezvoltare locală durabilă a 

județului Prahova pentru perioada 2021-

2027. 

-Dezvoltarea capacității manageriale prin 

îmbunătățirea competențelor la toate 

nivelurile ierarhiei profesionale din cadrul 

Consiliului Județean Prahova prin pregătirea 

a 45 de persoane din cadrul aparatului de 

specialitate, personal de execuție și de 

conducere și aleși locali, în domeniul 

planificării strategice pentru dezvoltare 

locală durabilă. 

 

 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

• Activitatea de elaborare de politici publice la nivel local în județul Prahova pentru 

perioada 2021-2027 și a Planului strategic Instituțional al Consiliului Județean 

Prahova 2020-2021; 

• Analiza situației economico-sociale a Județului Prahova; 

• Elaborarea Planului Strategic instituțional al Consiliului județean Prahova pentru 

perioada 2020-2021; 

• Dezvoltarea și implementarea de mecanisme de colaborare și consultare între 

actorii relevanți pe domenii specifice de competență pentru susținerea dezvoltării 

la nivel local; 

• Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 

2021-2027. 

 

 

Titlu proiectului: 

"Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor 

 pentru cetățeni în județul Prahova" 

 

Solicitant UAT Județul Prahova 

Beneficiar UAT Județul Prahova 

Valoare contractului, inclusiv TVA 2.711.077,45 lei 

Data depunerii cererii de finanțare 07 iunie 2019 

Data semnării Contractului de finanțare 8 iulie 2019 

Termen de finalizare 8 ianuarie 2022 
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Valoare finanțare nerambursabila 2.656.855,90 lei (98%) 

Obiectiv proiect 

 

Obiectivul general al proiectului 

Optimizarea proceselor orientate către 

cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru 

Consolidarea Administrației Publice, 

respectiv, creșterea calității procesului 

decizional la nivelul administrației publice 

locale, pentru a răspunde în mod 

fundamentat și coerent nevoilor comunității 

locale.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

-Implementarea de măsuri de simplificare 

pentru cetățeni, dar și pentru Beneficiar atât 

din perspectiva back-office, cât și front-

office prin implementarea unui set de servicii 

on-line (furnizate exclusiv de către 

Beneficiar) bazate pe o platformă de 

gestionare a proceselor de administrare a 

documentelor, digitizarea și retro-

digitalizarea documentelor din arhiva de 

interes pentru cetățeni sau entităților juridice 

din cadrul UAT-ului, respectiv furnizarea 

online a serviciilor gestionate exclusiv de 

către CJ Prahova. 

-Imbunătățirea competențelor și 

cunoștințelor privind utilizarea procedurilor 

simplificate referitor la furnizarea de servicii 

on-line și digitizarea documentelor pentru 30 

persoane - personal de conducere și de 

execuție din cadrul aparatului de specialitate 

al CJ Prahova. 

 

 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

- Achiziție de servicii de consultanță, dezvoltare și implementare a unei platforme de 

servicii on-line bazate pe o platformă de digitalizare a proceselor de administrare a 

documentelor, retrodigitalizarea documentelor din arhiva de interes pentru cetățeni. 

- Dezvoltarea și implementarea unei platforme de servicii on-line bazate pe o 



Consiliul Județean Prahova      Raport de activitate pe anul 2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

122 

 

platformă de digitalizare a proceselor de administrare a documentelor, retro-

digitalizarea documentelor din arhiva de interes pentru cetățeni sau entitățile 

juridice din cadrul UAT-ului, respectiv furnizarea online a serviciilor gestionate 

exclusiv de către CJ Prahova. 

 

 

 

 

 

PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE IMPLEMENTARE  
  

PARTENERIAT CU UNITĂȚILE DE CULT 
  

 

 

PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 

 

 

Axa prioritară 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.  

Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

"Consolidare, restaurare și punere în valoare centru cultural Protoieria Ploiești 

Nord" 

 

Solicitant Protoieria Ploiești Nord 

Cofinanțator Consiliul Județean Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv TVA 4.843.769,81 lei 

Data semnării contractului de 

finanțare 
20.12.2017 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
20.12.2019 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare Consiliului județean 2%  



Consiliul Județean Prahova      Raport de activitate pe anul 2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

123 

 

Prahova 

Nr/Data contract de cofinanțare 7718/3.04.2018 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Ordin de începere emis în Ianuarie 2018 

 

Titlu proiectului: 

”Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură 

murală a Bisericii Mari a Mãnãstirii Zamfira, județul Prahova  

– executată A FRESCO de Nicolae Grigorescu” 

Solicitant Mănăstirea Zamfira 

Cofinanțator Consiliul Județean Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv TVA 19.555.986,32 lei 

Data semnării contractului de 

finanțare 
13.10.2017 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
31.03.2021 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare Consiliul Județean 

Prahova 
2%  

Data/nr contract de cofinanțare 23312/14.11.2017 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Ordin de Începere emis în Noiembrie 2017 

  

Titlu proiectului: 

”Restaurare pictură, finisaje interioare şi exterioare, instalaţii, restaurare turn 

clopotniţă, amenajări exterioare Biserica Sfânta Vineri”. 

 

Solicitant Parohia Sfânta Vineri Ploiești 

Cofinantator Consiliul Județean Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv TVA 7.185.761,11 

Data semnării contractului de 

finanțare 
27.12.2017 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
21.03.2021 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare Consiliul județean 

Prahova 
2%  

Nr/Data contract de cofinantare 9270/23.04.2018 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Ordin de Începere emis în Ianuarie 2018 
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Titlu proiectului: 

”Restaurare, Consolidare și Punere în valoare a Bisericii de lemn ,,Sfinţii 

Mihail și Gavril”, a Schitului Jercălai – Urlaţi” 

 

Solicitant Biserica de lemn Sfinţii Mihail şi Gavril” 

-Schit Jercălăi – Urlaţi 

Cofinantator: Consiliul Județean Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv TVA 5.554.269,75 

Data semnării contractului de 

finanțare 
16.03.2018 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
16.06.2021 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare Consiliul județean 

Prahova 
2%  

Nr/Data contract de cofinanțare 1544/16.03.2018 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Ordin de Începere emis în Aprilie 2018 

  

Titlu proiectului: 

”Restaurare și Punere în valoare a Ansamblului Arhitectural Medieval 

al fostului Schit Lespezi” 

 

Solicitant Parohia Schit Lespezi 

Cofinantator: Consiliul Județean Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv TVA 5.059.050,85 

Data semnării contractului de 

finanțare 
22.06.2018 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
22.06.2021 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare Consiliul județean 

Prahova 
2%  

Nr/Data contract de cofinanțare 2497/22.06.2018 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Ordin de Începere emis în Iunie 2018 

  

Titlu proiectului: 

”Restaurarea și Consolidarea Bisericii Sfânta Treime  

– sat Măgureni, comuna Măgureni, județul Prahova” 
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Solicitant Parohia Măgureni I 

Cofinanțator: Consiliul Județean Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv TVA 7.063.996,50 

Data semnării contractului de 

finanțare 
25.02.2019 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
25.02.2022 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 

Cofinanțare Consiliul județean 

Prahova 
2%  

Nr/Data contract de cofinanțare 3826/25.02.2019 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Ordin de Începere emis în Februarie 2019 

 

 

 

 

PROIECTE ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
  

ESTE PARTENER 

 

 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 

 

 

Axa prioritară 3. “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 

eficient al resurselor” Obiectiv Specific 3.2: “Creșterea nivelului de colectare și 

epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apa 

potabilă a populației”.  

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

Fazare proiect ”Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apã și canal în județul 

Prahova” 

 

Solicitant S.C. HIDRO PRAHOVA SA 

Parteneri Consiliul Județean Prahova și alte Autorități 
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Locale (membre ADI) 

Valoarea contractului, inclusiv 

TVA 

332.744.555,00 lei 

Data semnării contractului de 

finanțare 
6.12.2016 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
28.02.2021 

Valoare finanțare nerambursabilă 

F.C. 

85% 

Valoare finanțare B.S. 13% 

Cofinanțare 

2% la obiectivele județene CJ Prahova 

2% UAT locale la obiectivele locale 

județene CJ Prahova 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) 

Investițiile în sectorul de apă potabilă sunt 

finalizate 90%, iar pentru sectorul de apă uzată 

în proporție de aproximativ 90% 

  

Titlu proiectului: 

„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din Județul Prahova, în perioada 2014-2020” 

Solicitant S.C. HIDRO PRAHOVA SA 

Parteneri 
Consiliul Județean Prahova și alte Autorități 

Locale (membre ADI) 

Valoarea contractului, inclusiv 

TVA 

11.773.669,60 lei 

Data semnării contractului de 

finanțare 
12.06.2017 

Data finalizării contractului de 

finanțare 
31.12.2020 

Valoare finanțare nerambursabilă 

FC 

85% 

Valoare finanțare B.S. 14% 

Cofinanțare 1% CJ Prahova 

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) 
Studiu de Fezabilitate depus la A.M. POIM 

pentru evaluare. 



Consiliul Județean Prahova      Raport de activitate pe anul 2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

127 

 

PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE IMPLEMENTARE  - 

PARTENERIATE ÎNTRE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 

 ȘI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
 

 

 

PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 

 

Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Prioritatea de 

investiții 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE 

NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unităţi de Primiri 

Urgenţe” 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

”Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomiţa  

la servicii medicale de urgență” 

 

Solicitant Parteneriatul între Ministerul Sănătaţii, 

Unitatea Administrativ – Teritorială 

Judeţul Prahova, Unitatea Administrativ 

– Teritorială Judeţul Ialomiţa, Spitalul 

Municipal Câmpina, Spitalul Judeţean 

de Urgenţã Ploieşti, Spitalul de Pediatrie 

Ploieşti, Spitalul Orãşenesc Sinaia, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, 

Spitalul Municipal Urziceni, Spitalul 

”Anghel Saligny” Fetești, Spitalul 

Orășenesc Ţăndărei 

Parteneri Consiliul Județean Prahova 

Valoarea contractului, inclusiv  TVA 14.492.613,11 lei 

Data semnării contractului de finanțare 17.12.2018 

Data finalizării contractului de finanțare 31.10.2019 

Valoare finanțare nerambursabilă 98% 
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Cofinanțare Consiliul Județean Prahova 2%  

Stadiul Lucrărilor – (progres fizic) Ordin de Începere emis Decembrie 2018 

 

 

 

 

 

PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE EVALUARE 

 

 

 

PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 

 

 

Axa 10. ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”. Obiectiv specific 10.1 - 

Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învãţãmântului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Oraşul Breaza, 

judeţul Prahova” 

 

Solicitant Consiliul Județean Prahova 

Beneficiar final 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, 

orașul Breaza, judeţul Prahova 

Valoare contractului, inclusiv  TVA 5.796.588,75 lei 

Data depunerii cererii de finanțare 16.05.2018 

Stadiul cererii de finantare Evaluare tehnico - economică 

 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

• Semnarea Contract de Finanțare. 

• Demararea activităților proiectului. 

• Demararea achizițiilor aferente proiectului: execuție lucrări de reabilitare, 

achiziție dirigenție, achiziție informare și publicitate. 
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Titlu proiectului: 

“Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipestii de 

Târg, judeţul Prahova” 

 

Solicitant Consiliul Judeţean Prahova 

Beneficiar final 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, 

Comuna Filipestii de Târg, judeţul Prahova 

Valoare contractului, inclusiv  TVA 6.910.826,70 lei 

Data depunerii cererii de finantare 23.04.2018 

Stadiul cererii Evaluare tehnico - economică. 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

• Semnare Contract de Finanțare. 

• Demararea activităților proiectului. 

• Demararea achizițiilor aferente proiectului: execuție lucrări de reabilitare, 

achiziție dirigenție, achiziție informare și publicitate. 

 

 

 

PROGRAMUL RO-CULTURA, 

PARTE INTEGRANTĂ A MECANISMULUI FINANCIAR AL SPAȚIULUI 

ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2021 

 

 

Apel – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. 

Obiectiv specific - Realizarea lucrărilor de consolidare și restaurare a casei 

compozitorului Paul Constantinescu, reabilitarea instalațiilor, amenajarea muzeului 

memorial Paul Constantinescu și dotarea cu echipamente, mobilier, facilități pentru 

persoanele cu dizabilități ș.a. în vederea asigurării unei bune funcționări a muzeului și 

pentru crearea tuturor circumstanțelor de organizare continue a acțiunilor propuse în 

domeniul cultural-artistic. 

PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

”Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului 

Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești” 
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Solicitant UAT Județul Prahova 

Beneficiar final UAT Județul Prahova 

Valoare contractului, inclusiv  TVA 10.601.295,51 lei 

Data depunerii cererii de finantare 11.04.2019 

Stadiul cererii Evaluare tehnico - economică. 

Activități preconizate pentru anul 2020: 

• Semnare Contract de Finanțare. 

• Demararea activităților proiectului. 

• Demararea achizițiilor aferente proiectului: execuție lucrări de reabilitare, 

achiziție dirigenție, achiziție informare și publicitate. 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE EVALUARE 

PARTENERIAT 

 CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA – DIRECȚIA GENERALĂ DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ PRAHOVA 

 

 

 

PROGRAM OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 

 

 

Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. Prioritatea de 

investiții: 8.1”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”. Obiectiv 

specific: 8.3 B – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil 

”persoane cu dizabilități” 
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PROIECTE 

 

Titlu proiectului: 

"Înființarea complexului de locuințe protejate Călinești, județul Prahova: 

ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi" 

 

Solicitant Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului - UAT Județul Prahova 

Beneficiar final 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Valoarea contractului, inclusiv  TVA 3.839.784,05 lei 

Cofinanțare Consiliul Județean 1.562.975,14 lei 

Stadiul cererii Evaluare tehnico - economică. 

  

Titlu proiectului: 

"Înființarea complexului de locuințe protejate Călinești județul Prahova:  

ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi" 

 

Solicitant Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului - UAT Județul Prahova 

Beneficiar final 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Valoarea contractului, inclusiv  

TVA 

5.179.784,81 lei 

Cofinantare Consiliul Județean 1.866.562,23 lei 

Stadiul cererii Evaluare tehnico - economică 

 

 

Derularea activităților complementare proiectelor 

 

➢ Activități desfășurate în anul 2019 

• În cadrul contractului încheiat între CJ Prahova și S.C.DINENG DEV S.R.L. 

Ploiești au fost realizate următoarele: expertiză tehnică, trasarea culoarului de 

expropriere și identificarea proprietarilor, studii de fezabilitate – pentru 

amenajarea accesului la STMB Ploiești 
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• Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru obiectivul - 

Amenajarea accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor 

biodegradabile Ploiești. 

• Servicii de evaluare pentru terenurile cu numerele cadastrale 130763 și 131093 în 

vederea includerii acestora în inventarul bunurilor aparținând județului Prahova; 

• Servicii topografice de dezmembrare și alipire terenuri aferente pentru 

amenajarea accesului la stația de tratare mecano-biologică Ploiești, județul 

Prahova. 

• Delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stației de sortare 

Boldești - Scăeni și a stației de tratare mecano - biologică Ploiești, județul 

Prahova. 

 

 

➢ Activități desfășurate de organismele interne și internaționale unde județul 

Prahova este membru și pentru care achită cotizații 

Plata cotizațiilor către organizații în care Unitatea Administrativ Teritorială - 

județul Prahova este membru: 

• Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia; 

• Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR); 

• Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Apei – Judeţul Prahova”; 

• Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor – Judeţul Prahova”; 

• Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de urgenţă  – Sud 

Muntenia”; 

• Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti”; 

• Asociația pentru Eficiența Energetică (AE3R). 

• Adunarea Regiunilor Europei (ARE); 

• Adunarea Regiunilor Europene Viticole (AREV); 

• Asociaţia Agenţiilor pentru Democraţie Locală din Europa (ALDA); 

• Euroregiunea Siret - Prut – Nistru; 

• Institutul Regiunilor Europei. 

 

➢ Pregătirea documentelor aferente deplasărilor/acțiunilor/evenimentelor 

realizate pe parcursul anului 2019 - Cotizații, Acorduri de Finanțare semnate 

cu UAT-uri din Republica Moldova 
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➢ Deplasări: 

- 13-18 ianuarie 2019 - Ziua Culturii Naționale,  aniversarea a 169 de ani de la 

nașterea marelui poet Mihai Eminescu, evenimentele de acordare a titlului  

“Cetățean de Onoare al raionului Hînceștiˮ și “Cetățean de Onoare al raionului 

Călărașiˮ președintelui Bogdan Andrei Toader- Raioanele Cimișlia, Sîngerei, 

Hîncești, Călărași, Strășeni,  Republica Moldova; 

- 5-6 februarie 2019 -  Vizită de lucru la Consiliul Județean Constanța; 

- 20-23 februarie 2019 - Sesiunea de instruire pentru beneficiarii POIM din 

sectorul mediu - Poiana Brașov; 

- 25-30 martie 2019 - Sesiunea Plenară de Primăvară a Comisiilor  ARE- Orebro, 

Suedia; 

- 14-15 aprilie 2019 - Adunarea Generală a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-

Nistru, Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru- Bistrița-Năsăud; 

- 19-21 aprilie 2019 - Lucrările Comitetului Internațional al ICMA (International 

City/County Management Association) organizat de Asociația Administratorilor 

Publici din Romania (AAPRO); 

- 19-22 aprilie 2019 - Ziua satului Codreanca - Comuna Codreanca, Raion 

Strășeni, Republica Moldova; 

- 9-10 mai 2019 - Întâlnire cu președintele Consiliului Județean Tulcea; 

- 5-6 iunie 2019 - Adunarea Regiunilor Europene (ARE), la invitația Uniunii 

Municipalităților din Cipru, a organizat la Larnaca, Cipru, Adunarea Generală 

ARE și Reuniunea Biroului de Primăvară; 

- 11-15 iunie 2019 - Sesiunea Plenară AREV- Horta, Insula Faial, Azore, 

Portugalia; 

- 3-5 iulie 2019 -  Evenimentul “EBRD Orașe Verzi: Construim un viitor 

sustenabil mai bun pentru orașeˮ - Londra, Marea Britanie; 

- 19-22 iulie 2019 - Ședința Consiliului Director al Asociației Euroregiunea Siret-

Prut-Nistru- Raionul Călărași,  Republica Moldova; 

- 28 iulie-3 august 2019 - Vizită de studiu-Bune practici în domeniul deșeurilor -

Italia; 

- 29 august-2 septembrie 2019 - Manifestări culturale organizate cu ocazia 

Sărbătorii tuturor românilor “Limba Noastră cea românăˮ și întâlnire de lucru cu 

șefa Departamentului Cultură al Consiliului Raional Strășeni- Raioanele Călărași 

și Strășeni, Republica Moldova; 

- 7-9 septembrie 2019 - Vizită de lucru în vederea stabilirii obiectivelor de 

colaborare între județul Prahova și raionul Călărași- Raionul Călărași,  Republica 

Moldova; 
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- 13 septembrie 2019 - evenimentul de acordare a titlului  “Cetățean de Onoare al 

Raionului Cimișliaˮ, Raionul Cimișlia,  Republica Moldova; 

- 14 septembrie 2019 - Ședința Consiliului Director al Asociației Euroregiunea 

Siret-Prut-Nistru,  - Piatra-Neamț; 

- 18 septembrie 2019 -  Adunarea Generală a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-

Nistru- Chișinău, Republica Moldova; 

- 5-9 octombrie 2019,  A 15-a Conferință a Regiunilor și Orașelor Europene-

Europa și Pacea- Salzburg, Austria; 

- 5-13 octombrie 2019, A 17-a ediție a Săptămânii Europene a Regiunilor și 

Orașelor-Bruxelles, Belgia; 

- 12 octombrie 2019 - Inaugurarea monumentului Regelui Ferdinand - Raionul 

Călărași, Republica Moldova; 

- 13-16 decembrie 2019,  deplasare în Raionul Glodeni, Republica Moldova 

pentru verificarea execuției lucrărilor co-finanțate de către Consiliul Județean 

Prahova, conform acordului de finanțare semnat cu Consiliul Raional Glodeni - 

Raionul Glodeni,  Republica Moldova; 

- 12-14 decembrie 2019, a avut loc în Sicilia, Italia, a doua ediție a Reuniunii 

Economice Bilaterale Sicilia – Prahova. Cu această ocazie s-a organizat vizitarea 

Centrului de Energii Regenerabile ARCHIMED și s-a semnat un Memorandum 

de Ințelegere între părțile participante; 

 

➢ Acțiuni: 

- 16 octombrie 2019, Conferința ASPEN ENERGY SUMMIT, Ploiești, Hotel 

Central, organizată de Institutul Aspen în parteneriat cu Consiliul Județean 

Prahova, Primăria Ploiești si Universitatea Petrol-Gaze Ploiești. Acest eveniment 

este organizat anual, fiind destinat actorilor din domeniul energetic din regiunea 

Mării Negre și Mării Caspice și urmărește crearea unei platforme de dezbatere de 

înaltă calitate atât pentru participanții din sectorul privat cât și pentru cei din 

sectorul public, în domeniul energetic; 

- 2-8 iunie 2019, A XIII- a ediție a  EuroPrahova 2019, eveniment desfășurat în 

Lucenec și Bratislava – Republica Slovacă și Kromeriz și Praga – Republica 

Cehă. Prin această manifestare complexă s-a promovat județul Prahova în spațiul 

european, în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. 

Desfășurarea acestor evenimente s-a realizat la invitația Ambasadei României în 

Republica Slovacă și a Ambasadei României în Republica Cehă. 

EuroPrahova 2019 a reunit instituții precum: Muzeul Județean de Istorie și 

Arheologie Prahova, Biblioteca Județeana Nicolae Iorga, Muzeul Județean de 

Artă Prahova, Centrul Județean de Cultură Prahova, Muzeul Județean de Științele 

http://cciph.ro/index.php/evenimente/actiuni-viitoare-ale-cci-prahova/1019-conferinta-aspen-energy-summit-27-septembrie-2017
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Naturii Prahova, Parcul Industrial Ploiești, Filarmonica „Paul Constantinescu” 

Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, SC ECOTERM prin Cris-Tim, Ferma 

IP Valea Doftanei, Casa Bolgiu, Oltina Impex Prod SRL, Rovit Valea 

Călugărească, Budureasca, Crama Tohani, meșteri populari și ansamblul folcloric 

Perinița; 

 

➢ Acorduri de finanțare semnate cu U.A.T.-uri din Republica Moldova  cu care 

avem acorduri de cooperare: 

- Acord de finanțare semnat cu Consiliul Raional Glodeni pentru finanțarea 

proiectului “Reforma  Învățământului din Moldova, subproiectul “Lucrări civile 

la Liceul Teoretic Vasile Corobanˮ din orașul Glodeniˮ - valoarea totală a 

proiectului = 796.000 euro, co-finanțarea Consiliului Județean Prahova = 39.302 

euro. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 





ROMÂNIA                                                             

JUDEŢUL PRAHOVA       A N E X Ă nr.2  

CONSILIUL JUDEŢEAN      La hotărârea nr ............  

          Din ............................... 

STAT  DE FUNCŢII AL APARATULUI  DE SPECIALITATE AL 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA 
 

Denumire funcţie/grad 

profesional/treaptă 

profesională 

 

Nivel 

studii 

Categorie funcţie publică           Personal contractual 

 Conducere  Execuţie     Conducere     Execuţie 

Secretar general  al 

județului - gradul II 

S 1    

Arhitect şef –  

gradul II 

S 1    

Director executiv –  

gradul II 

S 6    

Director executiv adjunct 

– gradul II 

S 4    

Şef serviciu - gradul II S 11    

Şef birou - gradul II S 3    

Şef serviciu - gradul II S   1  

Şef birou - gradul II S   1  

Consilier, consilier 

achiziții publice,  

inspector, consilier 

juridic, auditor din care : 

 

S 

  

163 

  

gr. prof. superior   145   

gr. prof. principal   8   

gr. prof. asistent   9   

gr. debutant   1   

din care: 

Consilier 

din care: 

S  122   

gr. prof. superior   120   

gr. prof. principal      2   

Consilier achiziții publice  

din care : 

S   13   

gr. superior    11   

gr.principal     1   

gr.asistent     1   

Inspector 

din care: 

S  13   

gr.prof. superior    1   

gr.prof. principal   3   



gr. prof. asistent   8   

gr. prof. debutant   1   

Consilier juridic 

din care: 

S  9   

gr. prof. superior   7   

gr. prof. principal   2   

Auditor  

din care: 

S  6   

gr. prof. superior   6   

Referent de specialitate 

din care: 

SSD  2   

gr. prof. superior   2   

Referent 

din care: 

M  5   

gr. prof. superior   5   

Inspector de specialitate/ 

gradul IA/  

( personal contractual ) 

S    7 

Inspector de specialitate/ 

gradul I/   

(personal contractual ) 

S    4 

Referent/ treapta IA 

(personal contractual ) 

M    1 

Personal de întreţinere şi 

deservire 

M    27 

Total posturi aparat de 

specialitate al C.J.PH. :  

 

237 

 

26 

 

170 

 

2 

 

39 

 

 

Administrator public 

 -1 funcție  

    S  1  

 

Cabinetul Preşedintelui 

Personal contractual 

Consilier S    4 

 

Cabinetul Vicepreşedinte 

Personal contractual 

Consilier S    1 

Cabinetul Vicepreşedinte 

Personal contractual 

Consilier S    1 

 

Total general 

posturi/funcții –  

cf.OUG.63/2010 

 

244 

 

 

26 

 

170 

 

3 

 

45 
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