ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 254/28.10.2021
referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții
„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial
și a unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov”
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 27572/10.12.2021 al preşedintelui Consiliului
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul nr. 27574/10.12.2021 al
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind privind completarea Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 254/28.10.2021 referitoare la aprobarea
documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Închiderea Centrului
de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei
Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi pentru
copii în comuna Râfov”;
- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. c (ii), art. 7 alin. (7) și art. 10 alin. (2) ale
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 art. 44 alin. (1), ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) alin. (3), lit. f), alin. (8) lit. a) 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 completează Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.
254/28.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului
de investiții „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip
familial și a unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov” după cum
urmează: „Se introduce Art.2 ce va avea următorul conținut: se aprobă indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de
Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei
Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi pentru
copii în comuna Râfov”, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre;”

„Se introduce Art.3 și va avea urmatorul conținut: se aprobă descrierea sumară a
obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a
două case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov”,
conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. 2 Art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 254/28.10.2021
devine astfel Art. 4.

PREŞEDINTE,
Iulian Dumitrescu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Ploieşti, 23 decembrie 2021
Nr. 301

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.27572/10.12.2021
REFERAT DE APROBARE
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 254/28.10.2021
referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții
„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a
unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov”

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova ia în considerare problemele,
nevoile identificate la nivel local și propune măsuri, proiecte concrete pentru
îndeplinirea țintelor asumate în actualul context economic, social, politic la nivel local,
regional, național și European.
Conform adresei nr. IA 44944/24.11.2021 Direcţia Generală de Asistență Socială
şi Protecţia Copilului Prahova și inregistrată la Consiliul Județean Prahova cu numărul
26197/24.11.2021, a depus o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional
Regional, Axa prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apel 3 (P.O.R 2020/8/8.1/8.3/C), cerere de
finanțare la care DGASPC Prahova a primit o solicitare de clarificare prin care se
solicită aprobarea principalilor indicatori și descrierea sumară a investiției .
Programul Operațional regional (POR) 2014-2020 își propune ca obiectiv
general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viată
ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării condițiilor
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor,
capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de
inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Programul își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea
regională în România, prin completarea și dezvoltarea direcțiilor și priorităților de
dezvoltare regionala prevăzute î n Planul National de Dezvoltare (PND) și Cadrul
National Strategic de Referință (CNSR) 2007-2013 si implementate prin Programul
Operațional Regional 2007-2013, precum si prin alte programe naționale.
Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează entităţilor de drept
public implicate în închiderea centrelor de plasament clasice pentru copii, singure sau
în parteneriat cu entităţile private acreditate ca furnizor de servicii sociale pentru copii,
ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament
clasice.
În postura de stat membru al UE, politica națională de dezvoltare a României se
va racorda la politicile, obiectivele, principiile și reglementările europene în domeniu,

în vederea asigurării dezvoltării socio-economice și reducerii cât mai rapide a
disparităților față de Uniunea Europeană.
Prin acest proiect se urmăreşte închiderea Centrului de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploiești, unitate în care sunt
ocrotiți în prezent 53 de copii și tineri, prin înființarea de case de tip famililal și centru
de zi pentru copii.
Obiectivul general îl constituie asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor din
centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei
Ploiești si identificarea celor mai bune alternative pentru dezvoltarea acestora.
Obiectivul specific îl reprezintă înființarea a doua case de tip familial (CTF)
cu o capacitate de cate 12 locuri fiecare și a unui centru de zi în comuna Râfov
,județul Prahova și transferul a 24 copii/tineri în cele două case de tip familial.
Valoarea totală a proiectului este de 6.649.514,33 lei cu TVA.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect
de hotărâre.
PREŞEDINTE,
Iulian DUMITRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
NR. 27574/10.12.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind privind completarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 254/28.10.2021 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice
a obiectivului de investiții
„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a
unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov”

În postura de stat membru al UE, politica națională de dezvoltare a României se
va racorda la politicile, obiectivele, principiile și reglementările europene în domeniu,
în vederea asigurării dezvoltării socio-economice și reducerii cât mai rapide a
disparităților față de Uniunea Europeană.
Dezechilibrele economice și sociale existente între nivelurile de dezvoltare a
diferitelor regiuni ale țării, dar și între mediile de rezidență rural-urban, impun
adoptarea unor politici active care să asigure concomitent dezvoltarea economică,
bunăstarea socială si protecția mediului.
În orientarea acestor politici este necesara evaluarea realista a spațiului urban din
punctul de vedere al resurselor disponibile, dar si al factorilor favorizanți ai dezvoltării.
În ultimii ani preocupările pentru a realiza o dezvoltare economică si sociala
echilibrata in profil teritorial s-au extins. Aceasta tendință s-a impus datorită rolului
important pe care dezvoltarea economică la nivel local îl are în utilizarea eficientă a
resurselor existente. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază în
zonele urbane și rurale reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a
valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea acestor zone.
Programul Operațional regional (POR) 2014-2020 își propune ca obiectiv
general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viată
ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării condițiilor
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor,
capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de
inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Programul își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea
regională în România, prin completarea și dezvoltarea direcțiilor și priorităților de
dezvoltare regionala prevăzute î n Planul National de Dezvoltare (PND) și Cadrul
National Strategic de Referință (CNSR) 2007-2013 si implementate prin Programul
Operațional Regional 2007-2013, precum si prin alte programe naționale.
Conform adresei nr. IA 44944/24.11.2021 Direcţia Generală de Asistență Socială
şi Protecţia Copilului Prahova și înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu numărul
26197/24.11.2021, a depus o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional
Regional, Axa prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apel 3 (P.O.R 2020/8/8.1/8.3/C) , cerere de
finanțare la care DGASPC Prahova s-a primit o solicitare de clarificare prin care se
solicită aprobarea principalilor indicatori și a descrieri sumare a investiției .
Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează entităţilor de drept
public implicate în închiderea centrelor de plasament clasice pentru copii, singure sau
în parteneriat cu entităţile private acreditate ca furnizor de servicii sociale pentru copii,
ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament
clasice.
Necesitatea promovării investiției survine din dorința de a asigura un mediu
cât mai apropiat de cel familial tuturor copiilor îngrijiți în servicii de tip rezidențial,
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile locale.
Dezinstituționalizarea copiilor aflați în centrele de plasament aparținând
sistemului de protecție specială este una dintre măsurile pe care România și le-a
asumat prin Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada
2014-2020. Procesul de dezinstituționalizare se regăsește asumat și în Programul
de Guvernare, unde la măsura 11 "Investiția în copii-Investiția în viitor" se
precizează că "dezinstituționalizarea și tranziția către îngrijirea în comunitate este una
dintre masurile cuprinse atât în Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea
Drepturilor Copilului cât și în cea privind incluziunea socială și reducerea sărăciei,
iar reușita acestui proces trebuie să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea și finanțarea
serviciilor adresate copiilor separați de familiile lor".
Obiectivul general îl constituie asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor din
centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei
Ploiești si identificarea celor mai bune alternative pentru dezvoltarea acestora.
Obiectivul specific îl reprezintă înființarea a doua case de tip familial (CTF)
cu o capacitate de cate 12 locuri fiecare și a unui centru de zi în comuna Râfov
,județul Prahova și transferul a 24 copii/tineri în cele două case de tip familial.
Prin asigurarea unei locuințe, a unui mediu propice de dezvoltare, de odihnă se
încurajează creșterea gradului de incluziune socială a celor marginalizați și
defavorizați. Acest demers conduce la creșterea gradului de ocupare profesională a
persoanelor vulnerabile social, diminuarea procentajului de abandon școlar, scăderea
numărului persoanelor defavorizate, abuzate, maltratate.
De asemenea, sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate prin construirea locuințelor sociale conduce la o diminuare a decalajului
social și la o integrare armonioasă în societate a acestora, oferindu-le șanse egale de
reușită.

Obiectivul principal urmărit prin implementarea acestei investiții este de a
îmbunătăți condițiile de viață pentru populație, de a asigura accesul la serviciile de
baza, în vederea unei dezvoltări durabile.
În concluzie, realizarea acestei investiții va genera un impact important în
dezvoltarea întregii zone. Investiția propusă va avea un important impact social,
incluzând măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament.
Egalitatea de șanse și tratament are la bază participarea deplină si efectiva a
fiecărei persoane la viață economică și socială, fără deosebire de criterii de sex,
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare
sexuală.
Egalitatea de șanse si de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare
de bază a Uniunii Europene, stipulata in articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea
Uniunii Europene.
Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității
reprezintă o condiție necesară pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă.
Scopul proiectului este dezvoltarea de noi servicii sociale prin care să se asigure atât
îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și
dezinstituționalizarea sau prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, cât și
oferirea de alternative de sprijin pentru viața independentă și integrarea în comunitate.
Valoarea totală a proiectului este de 6.649.514,33 lei cu TVA.
Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind
completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 254/28.10.2021 referitoare la
aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivul de investiții „Închiderea
Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfântul
Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi
pentru copii în comuna Râfov”

DIRECȚIA PROIECTE
CU FINANȚARE EXTERNĂ
p. DIRECTOR EXECUTIV

