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HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii nr. 29/20.03.2018 pentru aprobarea proiectului, 
documentaţiei tehnico - economice, indicatorilor tehnico-economici precum şi a 

cheltuielilor aferente proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”, modificată prin 

Hotărârea nr. 41/29.04.2020  
 

Având în vedere: 
 
  - Referatul de aprobare nr. 2198/26.01.2022 al vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone şi Raportul nr. 2200/VIIIA/26.01.2022 
al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă prin care se propune modificarea Hotărârii 
nr. 29/20.03.2018 pentru aprobarea proiectului, documentaţiei tehnico - economice, 
indicatorilor tehnico-economici precum şi a cheltuielilor aferente proiectului 
„Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, 
jud. Prahova”, modificată prin Hotărârea nr. 41/29.04.2020; 
  - Hotărârea nr. 29/20.03.2018 privind aprobarea proiectului, documentaţiei 
tehnico - economice, indicatorilor tehnico-economici precum şi a cheltuielilor 
aferente proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna 
Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”; 
  - Hotărârea nr. 41/29.04.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 29/20.03.2018 
privind aprobarea proiectului, documentaţiei tehnico - economice, indicatorilor 
tehnico-economici precum şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construcţia, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”; 
  - Prevederile art.10 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  - Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene; 
 - Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 
2014 – 2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. 
POR/10/2017/10/10.1b.; 

- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele 
publice locale cu modificările și completările ulterioare; 



 - Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și compoletările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. (b) și lit. (d), alin 5 lit. (c), alin. 8 lit. 
(a) și art. 182 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 29/20.03.2018 privind aprobarea 
proiectului, documentaţiei tehnico - economice, indicatorilor tehnico-economici 
precum şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construcţia, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul 
Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 41/29.04.2020, după cum urmează; 
(a) Se modifică art.4, care va avea următorul conținut: 

”Art.4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Construcţia, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul 
Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”, în cuantum 
de 12.975.724,24 lei (inclusiv TVA).” 
(b) Se modifică art.5 care va avea următorul conținut:  

”Art.5. Se aprobă valoarea de 5.663.585,61 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
cheltuielile neeligibile ale proiectului, contribuția proprie în proiect a Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Prahova, în cuantum de 146.242,79 (2% din 
valoarea eligibilă a proiectului). 
 Art. 2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
         SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 31 ianuarie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 2198/26.01.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind modificarea Hotărârii nr. 29/20.03.2018 pentru aprobarea proiectului, 
documentaţiei tehnico - economice, indicatorilor tehnico-economici precum şi a 

cheltuielilor aferente proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”, modificată prin 

Hotărârea nr. 41/29.04.2020 
  
 
 Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova are în derulare proiectul 
”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. 
Prahova” finanțat 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”. 

Prin Hotărârea nr. 29/20.03.2018, Consiliul Judeţean Prahova a aprobat proiectul, 
documentaţia tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici precum şi cheltuielile 
aferente proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii 
de Tîrg, jud. Prahova.  

Modificările legislative intervenite în cursul derulării proiectului (înlăturarea 
aplicabilității Hotărârii nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiții finanțate din fonduri publice, OUG nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), solicitările de clarificări 
din timpul etapelor de evaluare administrativă și tehnico-financiară, au impus actualizarea 
Devizului general al proiectului ceea ce a produs modificări în cadrul Cererii de finanțare, 
prin introducerea valorilor actualizate ale Devizului general în aplicația MY SMIS. 

 Astfel, în urma actualizării Devizului general al proiectului, în luna octombrie 2021, 
valoarea totală a acestuia este de 12.975.724,24 lei (inclusiv TVA) din care contribuția 
proprie în proiect a Uniții Administrativ Teritorială Județul Prahova, (respectiv 
cofinanțarea proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă a acestuia) este în valoare 
de 146.242,79 lei (inclusiv TVA).  

Valoarea cheltuielilor neeligibile, ca urmare a actualizării Devizului general al 
proiectului, este în cuantum de 5.663.585,61 lei (valoare cu TVA) și va fi susținută din 



bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova.  
În condițiile în care pe durata implementării proiectului pot apărea cheltuieli conexe, 

inclusiv corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, acestea se vor asigura din bugetul propriu al 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova.  

Față de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
  
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 
DUMITRU TUDONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ  
Nr. 2200/VIIIA/26.01.2022 
 

 
RAPORT 

 
privind modificarea Hotărârii nr. 29/20.03.2018 pentru aprobarea proiectului, 
documentaţiei tehnico - economice, indicatorilor tehnico-economici precum şi a 

cheltuielilor aferente proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”, modificată prin 

Hotărârea nr. 41/29.04.2020 
  
 
 În data de 13 august 2020, a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul 
”Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, jud. 
Prahova” finanțat 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”. 
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din comuna Filipeştii de Tîrg, este singura 
unitate de acest tip care funcţionează în mediul rural din judeţul Prahova. 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.  
 Prin proiect, se propun a se realiza construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă 
 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 implementarea 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. 
 Ca urmare a introducerii în aplicația MY SMIS a valorilor actualizate prin Devizul 
general, valoarea totală a proiectului este în sumă de 12.975.724,24 lei (inclusiv TVA) din 
care contribuția proprie în proiect a Uniții Administrativ Teritorială Județul Prahova, 
(respectiv cofinanțarea proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă a acestuia) este 
în valoare de 146.242,79 lei (inclusiv TVA). Valoarea totală a proiectului este necesar a fi 
actualizată astfel încât să nu existe nici o necorelare între documentele proiectului și 
Cererea de Finanțare din aplicația MY SMIS.  

Valoarea cheltuielilor neeligibile, este în cuantum de 5.663.585,61 lei (valoare cu 
TVA) și va fi susținută din bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Prahova.  

În condițiile în care pe durata implementării proiectului pot apărea cheltuieli conexe, 
inclusiv corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, acestea se vor asigura din bugetul propriu al 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova. 
 Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre 
privind modificarea Hotărârii nr. 41/29.04.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 
29/20.03.2018 pentru aprobarea proiectului, documentaţiei tehnico - economice, 
indicatorilor tehnico-economici precum şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construcţia, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova”.  

 
 
 

p. Director Executiv 
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