
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr. 242/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al 
proiectului ”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 

infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna 
Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova” 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 28314/VIIIA/16.12.2021 al preşedintelui Consiliului

Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul nr. 28315/VIIIA/16.12.2021 al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în 
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021 de aprobare a 
Devizului general actualizat al proiectului ”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova” 

- Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014
- 2020, Axa Prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de
investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creşterea gradului de
participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021 privind
aprobarea Devizului general actualizat al proiectului „Construcţia, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul Consiliului Județean
Prahova, nr. 27958/13.12.2021, privind aprobarea documentației economice a 
proiectului, respectiv Devizul general al proiectului; 

- Prevederile art. 44 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. b) și f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Devizul general actualizat al 
proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea 



infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna 
Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”, în sensul înscrierii datelor corecte în cadrul  liniilor 
bugetare 3.2. Documentații – suport și cheltuieli pentru obținerea de avize și autorizații și 
în cadrul liniei bugetare 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

Art. 2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 
   SECRETAR GENERAL, 

 Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 23 decembrie 2021 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 28314/VIIIA/16.12.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
242/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului ”Construcţia, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova” 
 

  
Proiectul ”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 

educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova” a 
obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa 
Prioritară 10 ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în 
educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 
Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în acest sens fiind semnat Contractul de 
finanțare din data de 13.08.2020. 

Pornind de la premiza că diferențele dintre oameni sunt normale și ele trebuie acceptate, prin 
realizarea acestei lucrări va fi atins obiectivul general al proiectului ce constă în îmbunătăţirea 
infrastructurii privind educaţia incluzivă şi implicit a procesului educaţional precum si o asistență 
complexă (medicală, socială, educațională etc.). Pentru construirea noii infrastructuri se vor lua în 
considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic și responsabile față de mediu, impact redus 
asupra mediului, crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare dar și economisirea de fonduri pentru 
operarea clădirii. 

Măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene precum și la nivelul României în contextul 
pandemiei de coronavirus, au avut un impact negativ asupra derulării contractelor și implementării 
proiectelor, fiind înregistrate întârzieri în desfășurarea activităților acestora, în special a celor referitoare 
la achizițiile de proiectare și execuție. Această situație imprevizibilă a impus modificări legislative la 
nivel național, reflectate în creșterea indicelui de preț în domeniul construcțiilor și în cele privind 
elementele de cost pe diverse componente ale lucrărilor.  

Această situație imprevizibilă, independentă de desfășurarea activităților proiectelor, a impus 
modificări legislative la nivel național, reflectate în creșterea indicelui de preț în domeniul construcțiilor 
și în cele privind elementele de cost pe diverse componente ale lucrărilor.  

Perioada lungă parcursă de la întocmirea documentației economice a proiectului și evoluția 
crescătoare a costurilor materialelor din ultimii doi ani a determinat actualizarea valorii totale estimate a 
proiectului, în sumă de 12.974.863,51 lei (cu TVA), valoare modificată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Prahovanr. 242/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului 
”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova”. 

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean îndreptarea erorii materiale cuprinse în 
cadrul Devizului general, prin introducerea sumei de 503,50 lei reprezentând TVA-ul aferent liniei 3.2. 
Documentații – suport și cheltuieli pentru obținerea de avize și autorizații (cheltuială eligibilă) și 
corectarea valorii fără T.V.A. a liniei 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor (cheltuială neeligibilă). 

 
 



 
 
Valoarea totală a proiectului în sumă de 12.974.863,51 lei (cu TVA), rămâne neschimbată, 

îndreptarea materială fiind necesară astfel încât să nu existe nici o necorelare între bugetul proiectului și 
Cererea de Finanțare aplicația MySmis. 
Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre privind 
îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
242/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului ”Construcţia, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                       
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                

 

DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ                                             
Nr. 28315/VIIIA/16.12.2021 

 

          
 

RAPORT 
 
 

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
242/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului ”Construcţia, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova” 
 

 Proiectul ”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova” a 
obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
10 ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie şi 
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul 
vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului 
de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului, în acest sens fiind semnat Contractul de finanțare din data de 
13.08.2020. 
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din comuna Filipeştii de Tîrg, este singura unitate de acest 
tip care funcţionează în mediul rural din judeţul Prahova, desfăşurându-și activitatea în două corpuri de 
clădire. Clădirea nu a fost niciodată consolidată, fiind efectuate doar reparaţii curente.  
 Centrul nu dispune de spaţii suficiente pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ iar 
cele existente nu întrunesc condiţiile optime de funcţionare (de ex., clădirea nu beneficiază de lift 
pentru persoane cu nevoi speciale, astfel încât, pentru elevii cu afecţiuni locomotorii este imposibil 
accesul la etaj; grupurile sanitare nu corespund normelor actuale în vigoare pentru copiii cu nevoi 
speciale etc.). Elevii nu beneficiază de ateliere didactice pentru terapii ocupaţionale, având în vedere 
dizabilităţile acestora. Şcoala nu beneficiază de un spaţiu unde să fie amenajată arhiva unităţii, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Magazia funcţionează într-un spaţiu foarte mic iar personalul de 
îngrijire nu beneficiază de vestiare.  
 Incinta obiectivului cuprinde un teren de sport în aer liber dar care nu este amenajat pentru 
activităţi sportive pentru copii cu probleme speciale.  
 Prin proiect, se propun a se realiza construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, constând în:  
- reabilitarea construcţiei C1 - Corp administrativ prin lucrări de refaţadizare fără modificări structurale, 
lucrări de compartimentare interioară fără modificări structurale (compartimentare uşoară din gips-
carton), termoizolare exterioară a pereţilor, termoizolarea planşeului de peste etaj (pod); 
- demolarea construcţiei C2 – Grup sanitar; 
- demolarea construcţiei C3 – Clădire Şcoală şi construirea unui corp nou pe acelaşi amplasament care 
va cuprinde săli de clasă, cancelarie,  birouri, cabinete de terapie, kinetoterapie, informatică, cabinet 
medical, ateliere, bibliotecă, sală de sport, sală festivităţi, grupuri sanitare, vestiare, sală de mese, spaţii 
depozitare, magazii, arhivă; 
- amenajarea terenului prin executarea de alei pietonale, amenajarea de locuri de joacă pentru copii (cu 
dotările necesare pentru copii cu nevoi speciale), amenajare spaţii verzi; 
- amenajarea unui teren de sport împrejmuit, cu dotările necesare pentru copii cu nevoi speciale.  
 Printre documentele proiectului, ce au stat la baza obținerii finanțării nerambursabile, se 
regăsește și Documentația tehnico-economică la nivel de Studiu de Fezabilitate ce cuprinde Devizul 
general, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare. 



  
 
 Măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene precum și la nivelul României în contextul 
pandemiei de coronavirus, prin instituirea stării de urgență, a stării de alertă și, ulterior, prin 
introducerea restricțiilor privind limitarea răspândirii COVID-19, au avut un impact negativ asupra 
derulării contractelor și implementării proiectelor. Această situație imprevizibilă, independentă de 
desfășurarea activităților proiectelor, a impus modificări legislative la nivel național, reflectate în 
creșterea indicelui de preț în domeniul construcțiilor și în cele privind elementele de cost pe diverse 
componente ale lucrărilor. 
 Pentru a putea continua derularea proiectelor, în diferite etape de implementare, UAT Județul 
Prahova a demarat procedurile necesare privind alinierea valorilor proiectelor la noile modificări 
legislative, în special actualizarea valorilor proiectului în funcție de evoluția prețurilor pieței. 
Modificările efectuate au fost realizate utilizând indicatorii statistici ce măsoară evoluția costurilor 
practicate la realizarea lucrărilor de construcții pe categorii de obiecte și indicii de cost în construcții, 
publicați de Institutul Național de Statistică. 
 În acest sens, a fost actualizat Devizul general al proiectului, valoarea totală a acestuia de 
12.974.863,51 lei (valoare cu TVA) fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
242/28.10.2021, de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului, prin creșterea valorii 
cheltuielilor neeligibile.  

Din cauza unei erori materiale survenite pe linia bugetară 3.2 Documentații – suport și cheltuieli 
pentru obținerea de avize și autorizații, respectiv omiterea valorii de 503,50 lei reprezentând TVA-ul 
aferent sumei de 2.650,00 lei (valoare fără TVA), valoarea cheltuielilor eligibile deja cheltuită și 
decontată de Autoritatea contractantă nu ar mai fi corect eveidențiată în Bugetul proiectului și Cererea 
de Finanțare. În acest sens, valoarea T.V.A. de 503,50 lei trebuie reintrodusă pe coloana T.V.A. 
aferentă liniei bugetare3.2 Documentații – suport și cheltuieli pentru obținerea de avize și autorizații, 
precum și corectarea valorii fără T.V.A. a liniei 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor.  

Valoarea totală a proiectului în sumă de 12.974.863,51 lei (cu TVA), rămâne neschimbată, 
îndreptarea materială fiind necesară astfel încât să nu existe nici o necorelare între documentele 
proiectului și Cererea de Finanțare din aplicația MySmis. 

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre, care respectă 
prevederile legale în vigoare, privitor la îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al 
proiectului ”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale 
pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova”. 

 
 
 
 

p. Director Executiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                     ANEXA  
                     la Hotărârea nr. ....... 

      din data de............................ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT pentru proiectul 
 

„Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova” 
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