
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                     
                                                                 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 125/16.09.2019 
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, 

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

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 6328/15.03.2022 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dunitrescu şi Raportul nr. 6329/15.03.2022 al 
Direcției Proiecte cu Finanțare Externă prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 
125/16.09.2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul 
„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; 

- Hotărârea nr. 125/16.09.2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”; 

- Hotărârea 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”; 

- Hotărârea nr. 300/23.12.2021 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 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; 

 
 
 



 
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 Art. 2 al Hotărârii nr. 125/16.09.2019 privind 
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești” ce va avea următorul conținut: 

”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești”, în cuantum de 20.605.166,81 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală 
eligibilă 10.700.750,00 lei și valoarea totală neeligibilă 9.904.416,81 (inclusiv 
TVA).” 

Art. 2. Se aprobă modificarea Art. 3 al Hotărârii nr. 125/16.09.2019 privind 
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești” ce va avea următorul conținut: 

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Prahova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilore neeligibile ale 
proiectului, respectiv 9.904.416,81 (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.015,01 (inclusiv TVA), 
reprezentând cofinanțarea proiectului”. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
125/16.09.2019 rămân neschimbate. 

Art. 4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

                 SECRETAR GENERAL, 
Hermina Adi Bîgiu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 16 martie 2022 
 
Nr. 61 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 6328/15.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 125/16.09.2019 
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, 

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

 
 Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova are în derulare proiectul ” 
Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1-Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 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 accesibilității 
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii. 

Prin Hotărârea nr. 125/16.09.2019, Consiliul Județean Prahova a aprobat proiectul 
şi cheltuieliler legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

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 20.605.166,81 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 214.015,01 lei (inclusiv TVA).  

Valoarea cheltuielilor neeligibile, ca urmare a actualizării Devizului general al 
proiectului, este în cuantum de 9.904.416,83 lei (valoare cu TVA) și va fi susținută din 
bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova.  

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

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ  
Nr. 6329/VIIIA/15.03.2022 
 

RAPORT 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 125/16.09.2019 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, 

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

 
 În data de 5 noiembrie 2019, a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul 
”Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1-Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 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 accesibilității 
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii. 
 Îmbunătățirea nivelului de sănătate al populației la nivelul județului Prahova se va 
realiza doar prin asigurarea unor servicii medicale la standard înalte. Numărul mare de 
cazuri tratate în această unitate impune în mod imperativ asigurarea unor spații corect 
dimensionate și dotate corespunzător pentru asigurarea actului medical în condiții 
optime.  
 Activitatea medicală a cabinetelor din cadrul ambulatoriului se desfășoară în spații 
inadecvate, subdimensionate, fapt care îngrădește desfășurarea activităților medicale. În 
prezent, activitatea ambulatoriului nu se desfășoară în conformitate cu cerinţele actuale 
cu privire la asigurarea fluxurilor de pacienți şi personal admise.  
 Obiectivul propus prin 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, 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, 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 20.605.166,81 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 214.015,01 lei (inclusiv TVA).  
 Valoarea cheltuielilor neeligibile, este în cuantum de 9.904.416,83 lei (valoare cu 
TVA) și va fi susținută din bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Prahova. 
 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.  
 Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre 
privind modificarea modificarea Hotărârii nr. 125/16.09.2019 privind aprobarea 
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 
 
 
 
 

p. Director Executiv 
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