
ROMÂNIA          
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea  devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și modificarea  
unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova referitoare la proiectul ” Extindere, 

reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești” 

 
 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare nr.9865/27.04.2022 al domnului Iulian 

Dumitrescu, președinte al Consiliului Județean Prahova, Raportul nr. 
9866/27.04.2022 al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, prin care se propune 
actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și modificarea 
unor hotărâri ale Consiliului Județean Prahova referitoare la proiectul ”Extindere, 
reabilitare, modernizare si recompartimentare Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești”; 

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

• Prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

• Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.9862/27.04.2022 a 
Consiliului Județean Prahova; 

• Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 27/2018 privind aprobarea 
proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești ” și a cheltuielilor 
aferente proiectului; 

• Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 59/2018 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 27/2018 privitoare la aprobarea 
proiectului ”Extindere, reabilitar, modernizare și recompartimentare Unitate de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești” și a cheltuielilor aferente 
proiectului; 

   În temeiul prevderilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin.(3) lit.f), alin (5) lit. 
c), alin. (8) lit. a) art. 182 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanță de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat pentru proiectul”Extindere, 
reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Ploieștiʺ conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul 
”Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe 



a Spitalului Județean de Urgență Ploieștiʺ conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
27/2018 privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești ” și a cheltuielilor aferente proiectului , care va avea următorul cuprins: 

” Se aprobă valoarea totală a proiectului ” Extindere, reabilitare, modernizare 
și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești”, în cuantum 23.180.756,11, inclusiv TVA”. 

Art. 4. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
59/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 27/2018 
privitoare la aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești” și a 
cheltuielilor aferente proiectului,  care va avea următorul cuprins: 

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Prahova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului , cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 
de 136.740,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului  ” Extindere, 
reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești”.  

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
27/2018 și ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 59/2018 rămân 
neschimbate. 

Art. 6. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

 
                                                                                                                                  

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                     

Hermina  Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiesti, 28 aprilie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.9865/27.04.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea  devizului general, 
a indicatorilor tehnico-economici și modificarea unor hotărâri 

ale Consiliului Județean Prahova referitoare la proiectul 
” Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești” 
 
 

Unitatea Administrativ Teritoarială Județul Prahova a semnat în data de 11 martie 2019 Contractul 
de finanțare nr. 4072 pentru ” Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
Prioritară 8 ”Dezvoltareaa infrastructurii de sănătate și sociale  ”, Prioritarea de investiții 8.1 – ”Investiții în 
infrastructuri sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând 
inegalitățiile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea social prin imbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 – ”Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență”, Operațiunea B – ”Unități de primiri urgențe”, Cod SMIS 119589. 

        Activitățile specifice ale acestiu proiect sunt: 
• reabilitare/modernizare/ dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești, 
• reabilitarea/modernizare/extindere/ dotarea infrastructurii de servicii medicale aferente UPU din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 
Consiliul Județean Prahova a lansat în noiembrie 2018 procedura simplificată pentru încheierea 

contractului de proiectare și execuție a obiectivului de investiție, contract ce a fost semnat în data de 
05.03.2019. 

In cadrul contractului nr.4976/22/05.03.2019 au fost preluate prevederile Instrucţiunii nr. 2/2018 
privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială prin actualizarea acestuia în functie de 
modificările legislative, creşterea/diminuarea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv 
combustibili şi energie) care influenţează preţul ofertei sau situaţia în care durata de îndeplinire/executare a 
contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se  
datorează culpei contractantului.  

În contextul crizei mondiale în domeniul, introducerea unor modificari legislative , respectiv  
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unori masuri fiscal-bugetare, cu 
modificările și completările ulterioare, care nu numai că nu a diminuat cresterea prețului materialelor de 
construcții, ci a crescut și a extins creșterea preturilor și asupra altor elemente ale costului aferent  investițiilor 



publice, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică 
și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în 
producția și distribuția tuturor produselor utilizate în construcții, dificultatile din piețele importante de 
furnizare a materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții. 

Toate acestea au condus la creșterea elementelor de cost aferente obiectivului de investiții și implicit 
la necesitatea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți. 

Prin hotărarile  Consiliului Județean Prahova nr. 27/2018, 59/2018 au fost aprobate valoarea totală a 
proiectului de 20.337.925,48 lei (inclusiv TVA) și contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Prahova .  

Prin actualizarea valorii devizului general al investiției se constată o creștere a acestuia de la 
20.337.925,48 lei (inclusiv TVA) la 23.180.756,11lei (inclusiv TVA). 

Actualizarea devizului general are impact atât asupra indicatorilor tehnico-economici , cât  și asupra 
bugetului proiectului prin creșterea acestuia cu 2.842.830,63 lei (inclusiv TVA), fiind necesară asumarea de 
către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, în calitate de beneficiar, semnatar al Contractului 
de Finanțare, a cheltuelilor neeligibile ale proiectului, generate de efectele creșterii elementelor de cost . 

Asistența financiară nerambursabilă rămâne neschimbată, conform Contractului de finanțare semnat. 
Facem precizarea că este impetuos necesar a fi aprobată prezenta hotărare aferenta proiectului  

”Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești” pentru deblocarea financiară a contractului de execuție în vederea finalizarii obiectivului 
de investiții, cu impact direct asupra eficienței utilizării fondurilor publice. 

Față de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian DUMITRESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr.9866/27.04.2022 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea  devizului general, 
a indicatorilor tehnico-economici și modificarea unor hotărâri 

ale Consiliului Județean Prahova referitoare la proiectul 
” Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești” 
 

Prezentul proiect de hotărâre are în vedere aprobarea actualizarii valorii totale a proiectului 
”Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești”, de către Unitatea Administrtiv Teritorială Județul Prahova, în calitate de solicitant, în 
cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 ”Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – ”Investiții în infrastructurile sanitare ți sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel national ,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 comunicăți”, Obiectivul 
specific 8.2 – ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiune B – ”Unități 
de primiri urgențe”. 

Cererea de finanțare împreună cu documentele anexate au fost depuse în luna aprilie 2018, iar 
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 11 martie 2019. 

Consiliul Județean Prahova a lansat în noiembrie 2018 procedura simplificată pentru încheierea 
contractului de proiectare și execuție a obiectivului de investiție, contract ce a fost semnat în data de 
05.03.2019. 

In cadrul contractului nr.4976/22/05.03.2019 au fost preluate prevederile Instrucţiunii nr. 2/2018 
privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială prin actualizarea acestuia în functie de 
modificările legislative, creşterea/diminuarea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv 
combustibili şi energie) care influenţează preţul ofertei sau situaţia în care durata de îndeplinire/executare a 
contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se  
datorează culpei contractantului.  

În contextul crizei mondiale în domeniul, introducerea unor modificari legislative , respectiv  
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unori masuri fiscal-bugetare, cu 
modificările și completările ulterioare, care nu numai că nu a diminuat cresterea prețului materialelor de 
construcții, ci a crescut și a extins creșterea preturilor și asupra altor elemente ale costului aferent  investițiilor 
publice, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică 
și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în 
producția și distribuția tuturor produselor utilizate în construcții, dificultatile din piețele importante de 
furnizare a materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții. 

Toate acestea au condus la creșterea elementelor de cost aferente obiectivului de investiții și implicit 
la necesitatea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți. 



Prin hotărarile  Consiliului Județean Prahova nr. 27/2018, 59/2018 au fost aprobate valoarea totală a 
proiectului de 20.337.925,48 lei (inclusiv TVA) și contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Prahova .  

Prin actualizarea valorii devizului general al investiției se constată o creștere a acestuia de la 
20.337.925,48 lei (inclusiv TVA) la 23.180.756,11lei (inclusiv TVA). 

Actualizarea devizului general are impact atât asupra indicatorilor tehnico-economici , cât  și asupra 
bugetului proiectului prin creșterea acestuia cu 2.842.830,63 lei (inclusiv TVA), fiind necesară asumarea de 
către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, în calitate de beneficiar, semnatar al Contractului 
de Finanțare, a cheltuelilor neeligibile ale proiectului, generate de efectele creșterii elementelor de cost . 
Asistența financiară nerambursabilă rămâne neschimbată, conform Contractului de finanțare semnat. 

Facem precizarea că este impetuos necesar a fi aprobată prezenta hotărare aferenta proiectului  
”Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești” pentru deblocarea financiară a contractului de execuție în vederea finalizarii obiectivului 
de investiții, cu impact direct asupra eficienței utilizării fondurilor publice. 

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind actualizarea  
devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean 
Prahova referitoare la proiectul ” Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

 
 

p. Director Executiv, 
 







ROMÂNIA        ANEXA NR.2 
JUDEȚUL PRAHOVA      LA HOTARAREA NR._________ 
CONSILIUL JUDEȚEAN      DIN DATA DE   _______________  
 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

" Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești " 

 

 

Beneficiar : Consiliul Județean Prahova 

Indicatori economici: 

1.Valoarea totală inclusiv TVA    23,180,756.11lei 
( 1 euro=4.5580lei)       5,085,729.73euro 
din care : 

  Construcții montaj (C+M)    12,749,391.31lei 
          2,797,145.96 euro 
 
2. Durata de realizare a investiției:    33luni 

3. Descrierea investitiei: 

• Extinderea, reabilitarea, recompartimentarea si modernizarea unitatii de primiri urgenta 
(1250.25mp existent si 1325.56mp extindere in plan parter) , in care sa functioneze si serviciul 
SMURD; 

• Realizarea unei zone de circulatie auto pentru ambulante direct din strada Gageni , unde va fi 
amplasat atat accesul de circulatie pentru urgenta majore si minore , cat si accesul pietonal in 
cladire-SAS ambulante; 

• Achizitie echipamente/dotari de specialitate. 
 

4. Surse de finantare :   Programul Operational Regional 2014-2020 si bugetul local. 
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