
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr.243/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat 

al proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 28041/VIIIA/15.12.2021 al preşedintelui

Consiliului Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul nr. 
28042/VIIIA/15.12.2021 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind 
îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr.243/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului 
„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești”; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional
2014 – 2020, Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, 
Prioritatea de investiţii 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 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – 
Ambulatorii; 

- Prevederile 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; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 243/28.10.2021
privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului „Extinderea, 
reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești”; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul Consiliului
Județean Prahova nr. 27962/14.12.2021 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 „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat 
al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, în sensul înscrierii datelor corecte în 
cadrul liniei 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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REFERAT DE APROBARE 
 

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr.243/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al 

proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 

 
Proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” a obținut finanțare 
nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare”, Obiectivul specific 8.1: 
”Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate”, Operaţiunea A – Ambulatorii, 
în acest sens fiind semnat Contractul de finanțare nr. 4922/5.11.2019. 

Realizarea proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” urmăreşte 
reabilitarea, modernizarea şi dotarea spațiului existent al Ambulatoriului de 
Specialitate, întrucât cabinetele sunt situate în mai multe locaţii ale spitalului, la 
etaje diferite, la distanţă între ele și nu dispun de anexele prevăzute de normele de 
funcţionare a ambulatoriilor, fapt ce duce la dificultăţi în acordarea serviciilor 
medicale. 

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.  

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 
20.605.166,81 lei (cu TVA), valoare actualizată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 243/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al 
proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean îndreptarea erorii 
materiale cuprinse în cadrul Devizului general, prin introducerea sumei de 380,00 
lei reprezentând TVA-ul aferent liniei 3.2. Documentații – suport și cheltuieli 
pentru obținerea de avize și autorizații (cheltuială eligibilă) și corectarea valorii 
fără TVA a liniei 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor. 

 



Valoarea totală a proiectului în sumă de 20.605.166,81 lei (cu TVA), rămâne 
neschimbată, îndreptarea materială fiind necesară astfel încât să nu existe nici o 
necorelare între bugetul proiectului și Cererea de finanțare din aplicația MySmis. 

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun proiectul 
de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 243/28.10.2021 de aprobare a Devizului general 
actualizat al proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 

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

PREŞEDINTE, 
Iulian DUMITRESCU 
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RAPORT 
 

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr.243/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al 

proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 

 
Proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat 
al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” a obținut finanțare nerambursabilă în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 
”Dezvoltarea infrastructurii sanitare”, Obiectivul specific 8.1: ”Creşterea 
accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în 
special pentru zonele sărace şi izolate”, Operaţiunea A – Ambulatorii, în acest sens 
fiind semnat Contractul de finanțare nr. 4922/5.11.2019. 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti este cea mai mare şi cea mai 
importantă unitate medicală din judeţul Prahova. Ambulatoriul Integrat al 
Spitalului de Urgenţă Ploieşti face parte din structura aprobată prin Ordinul 
Ministerul Sănătăţii, nr. 753/02.06.2010. Acesta este amplasat în zona corpurilor C 
și D, având o suprafață construită de aproximativ 1300 mp (regim de înălțime corp 
C și D: S+P+2E). De-a lungul timpului au fost efectuate decât reparații curente, 
fără intervenții majore asupra obiectivului de investiție.  
 Prin realizarea proiectului/obiectivului de investiții propus, vor fi asigurate 
condițiile optime și de calitate în desfășurarea activităților medicale oferite de 
Ambulatoriul Integrat și de Specialitate din cadrul Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești, atât din punct de vedere al spațiilor destinate desfășurării actului medical 
și a dotărilor de specialitate, cât și din punct de vedere al asigurării cadrului 
necesar privind siguranța în funcționare. Vor fi respectate standardele de calitate 
specifice activității ambulatoriilor precum și condițiile de igienă impuse de 
legislația în vigoare. 
 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 20.605.166,81 lei (valoare cu TVA) fiind aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 243/28.10.2021 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 380,00 lei reprezentând TVA-ul aferent sumei de 2.000,00 lei (valoare 
fără TVA), valoarea cheltuielilor eligibile deja cheltuită și decontată de autoritatea 
contractantă nu ar mai fi corect evidențiată în bugetul proiectului și Cererea de 
finanțare. În acest sens, valoarea TVA de 380,00 lei trebuie reintrodusă pe coloana 
de TVA aferentă liniei bugetare 3.2. Documentații – suport și cheltuieli pentru 
obținerea de avize și autorizații, precum și corectarea valorii fără TVA a liniei 
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor. 
 Valoarea totală a proiectului în sumă de 20.605.166,81 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 prezentul proiect de 
hotărâre, care respectă prevederile legale în vigoare, privitor la îndreptarea erorii 
materiale cuprinse în Anexa Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
243/28.10.2021 de aprobare a Devizului general actualizat al proiectului 
„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 
 
 
 

p. Director Executiv 
 
 
 
 
 
 

 Numele şi prenumele Funcţia în proiect Număr exemplare Data  Semnătură 
Întocmit Florentin Ilie Consilier, asist.manager 2   
Verificat Diana Stoichiță Consilier, manager    
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                    ANEXA 
                    La Hotărârea nr. ....... 
                    din data de............................ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT pentru proiectul 
 
„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 
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