ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Consiliului Județean
Prahova a unor active fixe corporale în curs de execuție
Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr. 6032/11.03.2022 prezentat de domnul Iulian
Dumitrescu, Președinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul comun nr.
6034/11.03.2022 al Direcției Tehnice, Direcției Patrimoniu și al Direcției Economice,
privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Consiliului Județean Prahova a
unor active fixe corporale în curs de execuție;
- Prevederile art. 8 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii;
- Dispoziția nr. 666/15.10.2021 a președintelui Consiliului Județean Prahova
privind constituirea comisiei centrale și a subcomisiilor de inventariere generală a
patrimoniului instituției, prin care a fost constituită Subcomisia nr. 7 în scopul
inventarierii activelor fixe în curs de execuție;
- Procesul verbal nr. 29415/29.12.2021 al Subcomisiei de inventariere nr. 7,
document care conține lista activelor fixe corporale în curs de execuție cont 231 la
data de 31.12.2021, propuse pentru scoatere din evidențele contabile;
În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b, alin. (3), lit. f, art. 196, alin. (1),
lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean
Prahova, respectiv din contul 231- ”Active fixe corporale în curs de execuție” a unor
obiective de investiții, identificate conform anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Direcția Economică se va preocupa de ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Iulian Dumitrescu

Ploieşti, 31 martie 2022
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ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR .........
DIN DATA DE .....................

LISTA ACTIVELOR FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE CARE VOR FI
SCOASE DIN EVIDENȚA CONTABILĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA

Nr.
crt.

Denumirea obiectivului

Valoare (lei)

1

Reabilitare DJ 102 Slănic - Izvoarele

220.424,08

2

Reabilitare DJ 102I Câmpina - Valea Doftanei - limită jud.
Brașov

686.415,06

3

Proiect execuție - Amplasare semnal de intrare în județ
(DN1), km 39+29 - Construire rețea electrică și
branșament pentru iluminat semnal de intrare în județ
(DN1), în comuna Balta Doamnei și comuna Gorgota.

200,00

4

Scenariu de securitate la incendiu pentru imobil Palat
Administrativ

74.400,00

5

Scenariu de securitate la incendiu imobil Soseaua
Vestului

49.600,00

6

Castrul roman Dumbrăvești

17.195,50

7

Reparație capitală acoperiș, fațadă și tâmplărie exterioară
la Muzeul Județean de Artă

29.155,00

8

Închidere rampă ecologică Bănești

9

Consolidare DJ 234, punct Fătu, Chiojdeanca, km 3+900

TOTAL:

106.855,22
98.575,79

1.282.820,65

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.6032/11.03.2022

PREȘEDINTE

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Consiliului
Județean Prahova a unor active fixe corporale în curs de execuție

Având în vedere:
- dispoziția nr. 666/15.10.2021 a președintelui Consiliului Județean Prahova
privind constituirea comisiei centrale și a subcomisiilor de inventariere generală a
patrimoniului instituției, prin care a fost constituită Subcomisia nr. 7 în scopul
inventarierii activelor fixe în curs de execuție;
- procesul verbal nr. 29415/29.12.2021 al Subcomisia de inventariere nr. 7,
document care conține lista activelor fixe corporale in curs de executie cont 231 la data
de 31.12.2021, propuse pentru scoatere din evidentele contabile;
În urma analizei efectuate, se propune scoterea din evidenta contabila a unor
active fixe inventariate care au fost finalizate sau care nu se vor mai executa, din
motivele indicate pentru fiecare în parte, conform anexei care face parte integrantă din
Hotărâre.
Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesara aprobarea proiectului de
Hotărâre privind privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Consiliului
Județean Prahova a unor active fixe corporale în curs de execuție.

PREŞEDINTE,
Iulian Dumitrescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECTIA PATRIMONIU
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 6034/11.03.2022
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Consiliului
Județean Prahova a unor active fixe corporale în curs de execuție
Având în vedere:
- dispoziția nr. 666/15.10.2021a președintelui Consiliului Județean Prahova
privind constituirea comisiei centrale și a subcomisiilor de inventariere generală a
patrimoniului instituției, prin care a fost constituită Subcomisia nr. 7 în scopul
inventarierii activelor fixe în curs de execuție;
- procesul verbal nr. 29415/29.12.2021 al Subcomisia de inventariere nr. 7,
document care conține lista activelor fixe corporale in curs de executie cont 231 la data
de 31.12.2021, propuse pentru scoatere din evidentele contabile;
În urma analizei efectuate, se propune scoterea din evidenta contabila a unor
active fixe inventariate care au fost finalizate sau care nu se vor mai executa, din
motivele indicate pentru fiecare în parte, conform listei anexate.
Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind
privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Consiliului Județean Prahova a unor
active fixe corporale în curs de execuție.

DIRECTOR EXECUTIV,
EXECUTIV,
Minculescu Daniel

DIRECTOR EXECUTIV,
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DIRECTOR
Dovanca Maria

LISTA ACTIVELOR FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE CARE VOR FI
SCOASE DIN EVIDENȚA CONTABILĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA
Nr.crt.

Denumirea obiectivului

Valoare (lei)

Motivul
În anul 2010 s-a plătit suma de 87.335,00 lei pentru
taxă elaborare aviz şi proiectare. În anul 2011 s-a
plătit suma de 80.643,08 lei pentru documentaţii,
proiectare, studiu geotehnic si aviz racord. In anul
2012 s-au plătit la Electrica SA servicii în sumă de
46.500 lei, Protelco SA suma de 992 lei şi taxe în
valoare de 779 lei. In anul 2014 s-a platit suma de
4.154 lei pentru servicii proiectare și 21 lei pentru
taxe. Lucrările nu au putut fi demarate deoarece pe
traseul drumului DJ 102 Slanic-Schiulești era în
curs de desfășurare investiția “Reabilitare sistem
microzonal de alimentare cu apă (sursa Crasna) –
înlocuire conductă de transport apă potabilă și
reabilitare construcții hidrotehnice aferente, de la
stația de tratare Schiulești la rezervorul de
înmagazinare Gogon, Slănic”. Astfel reabilitarea
drumului pe acel tronson nu se putea realiza decât
după finalizarea investiției de alimentare cu apă.
Având în vedere faptul că acest obiectiv a fost
finalizat în anul 2019, iar proiectul de reabilitare a
drumului DJ 102 Slănic – Schiulești a fost întocmit
în anul 2010, acesta nu a mai putut fi aplicat.
In anul 2008 s-au efectuat plăți în sumă de
285.824,58 lei. În anul 2009 s-au efectuat plăţi
pentru proiectare, expertiză tehnică, studiu
pedostaţional în sumă de 400.569,49 lei. Proiectul
a fost depus la CNAIR pentru finanțare execuție,
dar procedura nu s-a concretizat. Astfel proiectul
”Reabilitare DJ 102I Câmpina - Valea Doftanei limită jud. Brașov” nu mai este necesar.

1

Reabilitare DJ 102 Slănic - Izvoarele

220.424,08

2

Reabilitare DJ 102I Campina - Valea
Doftanei - limită jud. Brașov

686.415,06

3

Proiect execuție - Amplasare semnal
de intrare în județ (DN1), km 39+29
-Construire rețea electrică și
branșament pentru iluminat semnal
de intrare în județ (DN1), în comuna
Balta Doamnei și comuna Gorgota.

200,00

In anul 2018 s-au efectuat plăți pentru taxe OCPI
200 lei.
Nu se va mai executa rețeaua electrica deoarece
Primăria Gorgota va asigura iluminatul totemului.

Scenariu de securitate la incendiu
pentru imobil Palat Administrativ

74.400,00

În anul 2011 s-au efectuat plăți pentru servicii de
proiectare pentru realizarea scenariului de
securitate pentru imobil Palatul Administrativ. In
acesta au fost făcute unele recomandări cu privire
la unele măsuri ce trebuiau îndeplinite. In urma
realizării unei expertize tehnice a fost întocmit un
Raport de expertiză, în scopul obținerii Autorizației
de securitate la incendiu. Obținerea acestei
autorizații era condiționată însă de îndeplinirea
unor măsuri de securitate (asigurarea evacuării
persoanelor prin căi de circulație funcționale,
existența pereților cu clasă de reacție la foc,
echiparea cu instalații de semnalizare automată a
incendiilor, existența unor instalații de iluminat de
siguranță, instalații de protecție împotriva
trăsnetului, de evacuarea a fumului, măsuri pentru
îmbunatățirea nivelului de protecție la foc) care
presupuneau execuția unor lucrări asupra clădirii.
Proiectul nu mai corespunde cerințelor actuale
datorită modificărilor legislative apărute.

4

Nr.crt.

Denumirea obiectivului

Valoare (lei)

5

Scenariu de securitate la incendiu
imobil Soseaua Vestului

49.600,00

6

Castrul roman Dumbrăvești

17.195,50

7

Reparatie capitală acoperiș, fațadă și
tâmplărie exterioară la Muzeul
Județean de Artă

29.155,00

8

Închidere rampă ecologică Bănești

9

Consolidare DJ 234, punct Fătu,
Chiojdeanca, km 3+900

TOTAL

106.855,22

98.575,79

1.282.820,65

Motivul
În anul 2011 s-au efectuat plăti pentru documentaţii
pentru realizarea scenariului de securitate pentru
imobil Şoseaua Vestului. In acesta au fost făcute
unele recomandări cu privire la unele măsuri ce
trebuiau îndeplinite. In urma realizării unei expertize
tehnice a fost întocmit un Raport de expertiză, în
scopul obținerii Autorizației de securitate la
incendiu. Obținerea acestei autorizații era
condiționată însă de îndeplinirea unor măsuri de
securitate (asigurarea evacuării persoanelor prin căi
de circulație funcționale, existența pereților cu clasă
de reacție la foc, echiparea cu instalații de
semnalizare automată a incendiilor, existența unor
instalații de iluminat de siguranță, instalații de
protecție împotriva trăsnetului, de evacuarea a
fumului) care presupuneau execuția unor lucrări
asupra clădirii. Proiectul nu mai corespunde
cerințelor actuale datorită modificărilor legislative
apărute.
In anul 2018 s-au efectuat plăți în sumă de pentru
17.195,50 lei pentru servicii de elaborare
documentație cadastrală și evaluare. In urma
realizării documentațiilor cadastrale individuale, a
identificării proprietarilor și titularilor de drepturi
reale și a identificării proprietăților în teren, s-a
constatat că una dintre proprietăți este grevată de
sarcini. In aceste condiții, conservarea băilor romane
din cadrul “Castrului și termelor romane de la
Mălăiești” nu mai poate continua.
In anul 2017 s-au efectuat plăți pentru consultanță
tehnică in sumă de 29.155 lei. Obiectivul a fost inclus
în lista de investiții în vederea finanțării prin fonduri
europene. Intrucât după efectuarea consultanței
tehnice, axa de finanțare europeană respectivă nu a
mai fost disponibilă, obiectivul nu mai poate fi
executat.
Suma a fost cheltuită în anul 2012 când a fost
întocmit Proiectul Tehnic și au fost obținute avizele
necesare emiterii Autorizației de construire. După
obținerea autorizației urma încheierea contractului
de execuție, ca urmare a finanțării obiectivului de
către operatorul SC Apasco SA - Maneciu, în
conformitate cu legislația privind depozitarea
deșeurilor. Deoarece SC Apasco nu a constituit
fondul pentru închidere și urmărire post închidere
rampă și ținând cont de faptul că legislația în vigoare
nu prevede cine trebuie să preia obligația de
asigurare a acestor fonduri, dacă acestea nu sunt
constituite de operatori, nu există temei legal în baza
căruia o unitate a administrației locale sau județene
să poată efectua aceste investiții. Drept urmare
obiectivul nu mai poate continua.
In anul 2014 s-au efectuat plăți pentru taxe in sumă
de 1.729,35 lei. In anul 2018 s-au efectuat plăți
pentru asistență tehnică în sumă de 11.900 lei, pentru
taxe 1.646,55 lei și pentru intocmire DALI 83.300
lei. Din documentația întocmită, conform estimărilor
din devizul general, a rezultat o valoare a execuției
lucrărilor de aprox. 21.000.000 lei. Deoarece nu a
fost identificată o sursă de finanțare, și in plus
deoarece începând din anul 2018 fenomenele de
instabilitate atmosferică din zona punct Fătu au dus
la schimbarea configurației terenului, documentația
nu mai poate fi aplicată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Minculescu Daniel

DIRECTOR EXECUTIV,
Pirnau Narcis Catalin

DIRECTOR EXECUTIV,
Dovanca Maria

