
  
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                    
                                                                  
 

 
HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
242/28.10.2021 de aprobarea 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. 2295/VIIIA/27.01.2022 al vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone şi Raportul nr. 
2296/VIIIA/27.01.2022 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind aprobarea 
înlocuirii Anexei 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. 2317/27.01.2022, 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. Anexa prevăzută la art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
242/28.10.2021 se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 
Art. 2. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 299/23.12.2021 

privind corectarea erorii apărute 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”, 
încetează. 

Art. 3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

   
   
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

                                       
      
 
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                            SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                 Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 31 ianuarie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
 
privind înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021 de aprobarea 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. 

În momentul introducerii în aplicația MYSMIS a valorilor actualizate din Devizul general al 
proiectului, sistemul a semnalat o neconcordanță între Devizul deja existent in program și noile date 
introduse, astfel a apărut o atenționare privind depășirea unei linii bugetare.  

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuiriea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021. 

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre privind 
privind aprobarea înlocuirii Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021 de 
aprobarea 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. 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru TUDONE 
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RAPORT 
 
 

privind înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021 de 
aprobarea 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.  
 Pentru a putea continua derularea proiectelor, în diferite etape de implementare, Unitatea 
Administrativ Teritorială 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, prin creșterea valorii cheltuielilor 
neeligibile.  
 În momentul introducerii în aplicația MYSMIS a valorilor actualizate din Devizul general al 
proiectului, sistemul a semnalat o neconcordanță între Devizul deja existent in program și noile date 
introduse, astfel a apărut o atenționare privind depășirea unei linii bugetare, astfel este necesară 
înlocuiriea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 242/28.10.2021. 

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre, care respectă prevederile 
legale în vigoare, privitor la aprobarea înlocuirii Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
242/28.10.2021 de aprobarea 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 
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                     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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