
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare 

la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea 
capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării 

situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 8286/05.04.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, şi Raportul nr. 8287/05.04.2022 al Direcţiei Proiecte 
cu Finanţare Externă privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în 
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor 
pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației 
de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății 
populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice 
și utilizarea surselor regenerabile de energie – Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea 
ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al 
consecințelor sale sociale, din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților de 
învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie 
generată de virusul SARS-Cov-2”, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. k) art. 10, art. 173, alin. (5) lit. a), alin. (7) lit. a) și 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în 
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, care va 
avea următorul conținut: 
 „Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Prahova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile aferente proiectului 
„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în 
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, în cuantum 
de 761.052,60 lei (inclusiv TVA)”. 

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în 



vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, care va 
avea următorul conținut: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității unităților de 
învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie 
generată de virusul SARS-Cov-2”, în cuantum de 48.086.624,70 lei (inclusiv TVA)”. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 
rămân neschimbate. 

Art. 4 La data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere contrară încetează. 
Art. 5 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 

                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                SECRETAR GENERAL, 

                                    Hermina - Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 6 aprilie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul 

Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS - 

Cov-2” 

 

 

 

SARS-Cov-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja 

o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în 

state din Uniunea Europeană, printre care și România. 

Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia 

asupra populației României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității 

echipamentelor/dispozitivelor de protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-

sanitare minime necesare, în vederea obținerii ca rezultat a capacității adecvate de 

gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-

Cov-2 în sistemul public de educație. 

În contextul pandemiei COVID-19, determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-

2, Unitatea Administrativă-Teritorială Județul Prahova a semnat Contractul de finanțare 

nr. 1021/23.02.2022 pentru proiectul „Consolidarea capacității unităților de 

învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-Cov-2”, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei 

sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor 

regenerabile de energie – Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor 

provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 

În acest sens a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea 

capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării 

situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Valoarea totală a proiectului era de 47.325.572,10 lei cu TVA, în cadrul acestuia erau 

prevăzute a se achiziționa măști de protecție sanitară și soluție dezinfectantă pentru mâini, 

pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Prahova. 

Având în vedere faptul că virusul SARS-Cov-2 este foarte contagios și se transmite cu 

o mare ușurință de pe suprafețele contaminate, este necesară achiziționarea și de 

dezinfectanți pentru suprafețe pentru prevenirea și combaterea infectării cu acest virus, 

având în vedere că sunt cei mai utilizați în momentul de față. 

Astfel este necesară suplimentarea bugetului proiectului cu suma de 761.052,60 lei cu 

TVA (cheltuieli neeligibile aferente proiectului), necesară achiziționării dezinfectanților 

pentru suprafețe, valoarea totală a proiectului devenind 48.086.624,70 lei cu TVA. 



Astfel, în scopul realizării proiectului „Consolidarea capacității unităților de 

învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-Cov-2” și pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestuia, se 

impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020. 

Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun proiectul de 

hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 

referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea 

capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării 

situației de pandemie generată de virusul SARS - Cov-2”. 

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

hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr. 138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în 

vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2” 

 

 

 

În contextul pandemiei COVID-19, determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-

2, Unitatea Administrativă-Teritorială Județul Prahova a semnat Contractul de finanțare nr. 

1021/23.02.2022 pentru proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de 

stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul SARS-Cov-2”, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de 

COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie – 

Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul 

pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 

Prin această axă sunt eligibile cheltuieli pentru dotarea unităților de învățământ de 

stat cu echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și/sau destinate asigurării 

condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și 

diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2. 

În acest sens a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea 

capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării 

situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Valoarea totală a proiectului era de 47.325.572,10 lei cu TVA, în cadrul acestuia erau 

prevăzute a se achiziționa măști de protecție sanitară și soluție dezinfectantă pentru mâini, 

pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Prahova. 

Având în vedere faptul că virusul SARS-Cov-2 este foarte contagios și se transmite cu 

o mare ușurință de pe suprafețele contaminate, este necesară achiziționarea și de 

dezinfectanți pentru suprafețe pentru prevenirea și combaterea infectării cu acest virus, 

având în vedere că sunt cei mai utilizați în momentul de față. 

Astfel este necesară suplimentarea bugetului proiectului cu suma de 761.052,60 lei cu 

TVA (cheltuieli neeligibile aferente proiectului), necesară achiziționării dezinfectanților 

pentru suprafețe, valoarea totală a proiectului devenind 48.086.624,70 lei cu TVA. 

Virusul SARS-CoV-2 este un virus cu cale principală de transmitere aeriană, cu 

remanență de câteva ore pe suprafețe, astfel că cea mai importantă măsură de prevenție este 

dezinfecția suprafețelor și a aeromicroflorei, cu substanțe biocide avizate ca având activitate 

virucidă, respectând indicațiile de utilizare recomandate de producător. 



Pentru respectarea regulilor stabilite prin legislația națională, este necesar ca 

suprafețele (podele și pereți) să fie curațate și dezinfectate, precum și întreg spațiul de lucru: 

pervaze, mânere, balustrade, butoane, clanțe, bănci, mese, scaune, întrerupatoare, cuiere, cu 

atenție specială acordată locurilor frecvent atinse. 

În cazul în care se aplică dezinfectanți, este necesar a se realiza anterior curățarea 

manuală a suprafețelor prin aplicarea de apă și detergent și frecarea suprafețelor cu 

dezinfectant, pentru a asigura eliminarea fizică a materialelor organice. 

În acest scop, se propune achiziționarea unei cantități de 25.080 litri dezinfectant pentru 

suprafețe, care corespunde utilizării a unui litru dezinfectant/zi/unitate de învățământ (190 

de unități școlare), timp de 6 luni (22 de zile pe lună). 

Valoarea estimată a unui litru de dezinfectant este de 25,415 lei fără TVA (30,345 lei 

cu TVA), rezultând valoarea totală de 639.540,00 lei fără TVA (761.052,60 lei cu TVA). 

Având în vedere cele de mai sus, în data de 31.03.2022 a fost transmisă către Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene o solicitare de încheiere a unui act adițional la contractul 

de finanțare. 

În data de 04.04.2022 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ne-a răspuns că 

pentru analizarea solicitării de încheiere a unui act adițional la contractul de finanțare este 

necesară transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Prahova din care să rezulte că valoarea 

neeligibilă este suportată integral de la bugetul local, acesta constituind și caracterul de 

urgență al prezentului proiect de hotărâre. 

Astfel, în scopul realizării proiectului „Consolidarea capacității unităților de 

învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-Cov-2” și pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestuia, se 

impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020. 

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților de 

învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-Cov-2”. 

 

 

 

 

 

 

p. Director Executiv, 
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