
 
ROMÂNIA                                                                                                                                                
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN 

    H O T Ă R Â R E 
privind încetarea proiectului “Restructurarea /Închiderea Centrului de  

Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia  
și Înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copiiˮ 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 24105/20.10.2022 al domnului vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova, Dumitru Tudone;  

- Raportul nr. 24106/20.10.2022 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă la proiectul 
de hotărăre privind încetarea proiectului “Restructurarea/Închiderea Centrului de Plasament 
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și 
centre de zi pentru copiiˮ; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 82/28.06.2019 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice a proiectului; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 48/18.05.2020 privind aprobarea 
cheltuielilor pentru implementarea proiectului; 

- Memorandumul Intern nr.106535/16.09.2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 

- Adresa nr. 108347/22.09.2022 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia; 
- Informarea privind autorizarea cererii de rambursare nr.1 în valoare de 37.494,98 lei; 
- Extras din contractul de finanțare nr. 5841/29.07.2020; 
- Extras din cererea de rambursare autorizată la plată cu evidențierea cheltuielilor 

decontate; 
- Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nr. IA 

43973/03.10.2022 și nr. IA 46178/13.10.2022 înregistrate la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
22768/05.10.2022 și nr. 23804/17.10.2022; 

În temeiul art. 173, alin.  (1) lit. d, art.173, alin. (3), lit. f, art.173, alin. (5), lit. b al 
Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
          Art. 1 Se aprobă încetarea proiectului “Restructurarea/Închiderea Centrului de 
Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip 
familial și centre de zi pentru copiiˮ. 
         Art. 2  Consiliul Județean Prahova va returna suma de 36.745,08 lei (26.246, 49 lei 
provenită din FEDR și 10.498,59 lei de la Bugetul de stat), reprezentând plăți autorizate în 
conformitate cu cererea de rambursare nr. 1, în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației. 

Art. 3 Direcția Juridic-Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
CONTRASEMNEAZĂ: 

       SECRETAR GENERAL, 
Hermina Adi Bîgiu 

Ploiești, 31 octombrie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.24105/20.10.2022 

 
            REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea proiectului “Restructurarea /Închiderea  
Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare  
Sinaia și Înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copiiˮ 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 55/23.05.2019 a fost aprobată pregătirea și 
promovarea proiectului “Restructurarea/Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copiiˮ , 
care avea ca obiectiv  înființarea a trei case de tip familial cu o capacitate de 12 locuri fiecare 
(două la Comarnic și una la Sinaia) și a unui Centru de zi la Sinaia pentru copii și tinerii din 
Centrul de Plasament Sinaia și pentru alți copii/tineri aflați în situație de dificultate din cadrul 
comunității. Durata proiectului urma să fie de 41 de luni din care 23 de luni de pregătire și 18 de 
implementare. 

În cele trei case de tip familial înființate, urmau să fie transferați cei 36 de copii care erau 
protejați în Centrul de Plasament Sinaia. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 82/28.06.2019 a fost aprobată 
documentația tehnico-economică a proiectului, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
48/18.05.2020 au fost aprobate cheltuielile pentru implementarea proiectului. 

Menționăm că proiectul a avut o valoare totală de 5.266.369,56 lei, din care asistență 
financiară nerambursabilă (98%), în valoare de 4.569.740 lei. 

Prin adresele nr. IA 43973/03.10.2022 și nr. IA 46178/13.10.2022, înregistrate la Consiliul 
Județean Prahova cu nr. 22768/05.10.2022 și nr. 23804/17.10.2022, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova solicită Consiliului Județean Prahova emiterea unei hotărâri 
de Consiliu Județean privind încetarea proiectului “Restructurarea/Închiderea Centrului de 
Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip 
familial și centre de zi pentru copiiˮ și transferarea sumei de 36.745,08 lei (26.246,49 lei provenită 
din FEDR și 10.498,59 lei de la Bugetul de stat), reprezentând plăți autorizate în conformitate cu 
cererea de rambursare nr.1, în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
cod IBAN RO90TREZ70057070565XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București, cod 
fiscal 26369185. 

Precizăm că proiectul va înceta din cauza rezilierii contractului pentru servicii de proiectare 
nr. 14891AP/16.05.2018 încheiat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova cu operatorul economic SC Crindesign Proiect SRL din București pentru neîndeplinirea 
obligațiilor contractuale asumate. 

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre 
privind încetarea proiectului “Restructurarea/Închiderea Centrului de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi 
pentru copiiˮ. 

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

Vicepreședinte 
 

Dumitru Tudone                       
 
 
 
 



                                     
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr.24106/20.10.2022 

 
 

       R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind încetarea proiectului “Restructurarea /Închiderea  

Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare  
Sinaia și Înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copiiˮ 

 
 

Pregătirea și promovarea proiectului “Restructurarea/Închiderea Centrului de Plasament din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de 
zi pentru copii“, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 55/23.05.2019.  

Proiectul a avut ca obiectiv înființarea a trei case de tip familial cu o capacitate de 12 locuri 
fiecare (două la Comarnic și una la Sinaia) și a unui Centru de zi la Sinaia pentru copii și tinerii din 
Centrul de Plasament Sinaia și pentru alți copii/tineri aflați în situație de dificultate din cadrul 
comunității. Durata proiectului urma să fie de 41 de luni din care 23 de luni de pregătire și 18 de 
implementare. 

În cele trei case de tip familial înființate, urmau să fie transferați cei 36 de copii care erau 
protejați în Centrul de Plasament Sinaia. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 82/28.06.2019 a fost aprobată 
documentația tehnico-economică a proiectului, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
48/18.05.2020 au fost aprobate cheltuielile pentru implementarea proiectului. 

În data de 24.08.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova a reziliat contractul pentru servicii de proiectare nr. 14891AP/16.05.2018, încheiat cu 
operatorul economic SC Crindesign Proiect SRL din București pentru neîndeplinirea obligațiilor 
contractuale asumate, acest lucru ducând la imposibilitatea atingerii obiectivelor proiectului 
asumate prin contractul de finanțare nr.58412/29.07.2020 Proiect cod SMIS 129378, încheiat între 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova. 

Astfel se impune returnarea sumei de 36.745,08 lei (26.246,49 lei provenită din FEDR și 
10.498,59 lei de la Bugetul de stat), reprezentând plăți autorizate în conformitate cu cererea de 
rambursare nr.1, în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor  Publice și Administrației, cod 
IBAN ROTREZ70057070565XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București, cod fiscal 
26369185. 

Având în vedere cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
încetarea proiectului “Restructurarea/Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii ˮ. 
 
 
 

p. DIRECTOR EXECUTIV, 
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