
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                                                                  
 

 
HOTĂRÂRE 

                   privind actualizarea Devizului general pentru proiectul  
„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul 

Constantinescu, Ploiești” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16786/22.07.2022 al vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Prahova, domnul Dumitru Tudone şi Raportul nr. 16787/22.07.2022 al Direcției Proiecte cu 
Finanțare Externă prin care se propune actualizarea Devizului general pentru proiectul 
„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul 
Constantinescu, Ploiești”; 

- Ghidul solicitantului privind Programul RO-CULTURA, program implementat în 
România de Ministerul Culturii și Identității Naționale, APEL 3 - Restaurarea și revitalizarea 
monumentelor istorice; 

- 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 art. 44 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 3, alin. (2), art. 9 din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 privind 
ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din cadrul Consiliului Județean 
Prahova nr. 16769/22.07.2022, privind aprobarea documentației economice a proiectului, 
respectiv Devizul general al proiectului; 

    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 Devizul General actualizat pentru proiectul „Restaurarea, revitalizarea 
și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
                 CONTRASEMNEAZĂ: 

                     SECRETAR GENERAL, 
Hermina Adi Bîgiu  

Ploieşti, 26 iulie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 16786/ 22.07.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
privind actualizarea Devizului general pentru proiectul  

„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului 
Paul Constantinescu, Ploiești” 

 
 Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova are în derulare proiectul 
„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul 
Constantinescu, Ploiești” finanțat în cadrul Programului RO-CULTURA, parte integrantă 
a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014 – 2021, APEL 3 - 
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Programul este implementat în 
România de Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a 
Proiectului. Contractul de finanțare RO-CULTURA-A3-4/2020 a fost încheiat în data de 
23.09.2020.  
 Casa compozitorului Paul Constantinescu este un monument istoric de importanță 
națională, grupa A, înscris în Lista monumentelor istorice la poziția 266 (cod PH-II-m-A-
16239), având funcțiunea de muzeu. Cutremurele din anii 1940, 1977, 1986 și 1990 au 
afectat în mod repetat structura de rezistență a obiectivului, astfel încât au fost demarate 
lucrări de restaurare și consolidare a monumentului istoric. În acest sens a fost încheiat 
Acordul Contractual nr.23397/21.10.2021, obiectivul de patrimoniu fiind în acest 
moment în etapa de execuție a lucrărilor.  

Prevederile art.3, alin.(2) și art.9 din cadrul Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 
privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate 
din fonduri externe nerambursabile, modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene au determinat actualizarea Devizului general al proiectului.  

Pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a 
fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la 
data alcătuirii ofertelor, conform Ordonanței mai sus amintite, beneficiarii fondurilor 
externe au obligația constituirii unei rezerve de implementare destinată plății ajustărilor 
de preț ale contractelor de achiziție publică încheiate. 

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  
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RAPORT 

 
privind actualizarea Devizului general pentru proiectul  

„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului 
Paul Constantinescu, Ploiești” 

 
 În data de 23.09.2020 a fost semnat Contractul de finanțare RO-CULTURA-A3-
4/2020 pentru proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului 
Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești” finanțat în cadrul Programului RO-
CULTURA, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 
(SEE) 2014 – 2021, APEL 3 - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. 
Programul este implementat în România de Ministerul Culturii și Identității Naționale, 
prin Unitatea de Management a Proiectului.  
 Prin realizarea proiectului, UAT Județul Prahova își propune atingerea obiectivelor 
specifice ale acestuia prin lucrările de consolidare, reamenajare, revitalizare şi dotare ce 
fac obiectul investiției de mai sus:  
• restaurarea, consolidarea, revitalizarea şi dotarea Casei compozitorului Paul 
Constantinescu; 
• menținerea numărului actual de circuite turistice în care este inclus obiectivul; 
• integrarea Casei compozitorului Paul Constantinescu ca obiectiv important în 
circuitele de turism cultural și istoric din țară și din străinătate;  
• activități ce vizează promovarea patrimoniului material și imaterial; 
• organizarea de evenimente culturale noi, cum ar fi festivalurile, expozițiile și alte 
activități culturale similare; 
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative 
cu entități din statele donatoare; 
• creșterea numărului mediu anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu restaurat; 
• crearea de facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în plus față de cele 
pentru conformarea cu normele legale în vigoare.  
 Pentru îndeplinirea obiectivelor Mecanismului Financiar al Spațiului Economic 
European (MFSEE), Programului RO-CULTURA dar și pentru realizarea indicatorilor de 
Program dedicați, proiectul trebuie să cuprindă și să implementeze un plan de valorificare 
a patrimoniului cultural prin organizarea de activități de educație culturală și artistică cu 
rol de sporire a sensibilizării publicului larg: 
• organizarea de activități ce vizează promovarea patrimoniului cultural mobil și 
imobil; 
• activități de educație culturală și artistică precum și promovarea înțelegerii 
importanței pe care o au protejarea și promovarea diversității formelor de expresie 
culturală; 
• activități de promovare a scrierii, distribuției și digitizării operelor muzicale și 



literare; 
• dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și 
profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă 
schimbare etc. 
 Casa compozitorului Paul Constantinescu este un monument istoric de importanță 
națională, grupa A, înscris în Lista monumentelor istorice la poziția 266 (cod PH-II-m-A-
16239), având funcțiunea de muzeu.  
 Cutremurele din anii 1940, 1977, 1986 și 1990 au afectat în mod repetat structura 
de rezistență a obiectivului, astfel încât au fost demarate lucrări de restaurare și 
consolidare a monumentului istoric. În acest sens a fost încheiat Acordul Contractual 
nr.23397/21.10.2021, obiectivul de patrimoniu fiind în acest moment în etapa de execuție 
a lucrărilor. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, din care 16 luni de 
execuție.   
 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 apariția conflictului armat din zona Mării Negre, fluctuația prețurilor la 
materialele de construcții și la carburanți ca urmare a crizei din energie, au 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.   
 Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a 
valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene au determinat actualizarea Devizului general al proiectului. Devizul general se 
actualizează ori de câte ori este necesar prin grija beneficiarului proiectului.  
 Pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a 
fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la 
data alcătuirii ofertelor, conform Ordonanței mai sus amintite, beneficiarii fondurilor 
externe au obligația constituirii unei rezerve de implementare destinată plății ajustărilor 
de preț ale contractelor de achiziție publică încheiate. Aceasta este necesar a fi 
constituită, astfel încât să fie asigurate acele categorii de cheltuieli care au caracter 
imprevizibil de natura ajustărilor de preț și care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la 
data la care a fost depusă oferta. În acest mod, valorile proiectului sunt reechilibrate în 
limitele şi condițiile prevăzute de ordonanța de urgență amintită mai sus. 
 Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
actualizarea Devizului general pentru proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în 
valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”.  

 
 

p. Director Executiv 
 
 
 

 
 

D.S./A.M.V. 
 
 



 
ROMÂNIA ANEXA 
JUDEŢUL PRAHOVA La Hotărârea nr.________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN din data de_________________ 

 
 
 
 
 
 
 

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 
pentru proiectul 

 
 

 
„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa 

compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești” 
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