
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                    
                    

 
HOTĂRÂRE 

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat din 

cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului „Construcţia, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova” 
 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 29910/19.12.2022 al vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone şi Raportul nr. 29911/19.12.2022 al 
Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, prin care se propune îndreptarea erorii 
materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 
privind aprobarea Devizului general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent 
proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, 
județul Prahova”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea 
Devizului general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului 
„Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, județul 
Prahova”; 

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 îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Județean 

Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat din cadrul 
Proiectului Tehnic aferent proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova”, în sensul corectării valorii cheltuielilor 
neeligibile, astfel: valoarea de 657.014,62 lei (inclusiv TVA), devine 657.014,42 lei 
(inclusiv TVA). 

 Art.2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
                    SECRETAR GENERAL, 

 Hermina Adi Bîgiu  
Ploieşti, 21 decembrie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 29910/19.12.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea Devizului 
general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului „Construcţia, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova” 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova are în implementare proiectul 

„Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, județul 
Prahova” finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 10 
”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în 
educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, 
Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului. 

Consiliul Județean Prahova, prin Hotărârea nr. 86/31.05.2017 a aprobat pregătirea 
şi promovarea proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, oraşul 
Breaza, județul Prahova”. 
 Prin Hotărârea nr. 52/23.04.2018, Consiliul Județean Prahova a aprobat 
documentaţia tehnico - economică, indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind 
descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect; 
 Prin Hotărârea nr. 42/29.04.2020, Consiliul Județean Prahova a aprobat proiectul și 
cheltuielile legate de proiect; 
 Prin Hotărârea nr. 43/29.04.2020, Consiliul Județean Prahova a aprobat 
modificarea Hotărârii nr. 52/23.04.2018 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico - 
economice, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova”; 
 A fost întocmit Proiectul Tehnic nr. 250/2021, de către S.C. DINENG DEV S.R.L. 

În urma întocmirii Proiectului tehnic, a rezultat o valoare totală a Devizului 
General de 7.255.867,00 lei (inclusiv TVA). 

Contribuția proprie în proiect a Uniții Administrativ Teritorială Județul Prahova, 
(respectiv cofinanțarea proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă a acestuia) este 
în valoare de 131.977,09 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea cheltuielilor neeligibile, este în cuantum de 657.014,42 lei (valoare cu 



TVA) și va fi susținută din bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Prahova. 

Ulterior aprobării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022, s-a 
constatat că a fost redactată eronat valoarea zecimalelor aferentă cheltuielilor neeligibile. 

Astfel, este necesară aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în cadrul 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea Devizului 
general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului „Construcția, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova”, în sensul că 
valoarea corectă a cheltuielilor neeligibile este 657.014,42 lei (inclusiv TVA) și nu 
657.014,62 lei (inclusiv TVA), cum din eroare a fost redactat. 

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun proiectul de 
hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse privind îndreptarea erorii materiale 
cuprinse în Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea 
Devizului general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului 
„Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, județul 
Prahova” 

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  
Nr. 29911/VII/A/19.12.2022 

 
RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea Devizului 
general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului „Construcția, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaționale 
pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova”  

 
 În data de 5 august 2020, a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul 
„Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, județul 
Prahova”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 10 
”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 
Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie 
şi formare, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului”.  
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din oraşul Breaza este singura unitate de 
acest tip care funcţionează în nordul judeţului Prahova.  
 Clădirea nu a fost niciodată consolidată, fiind efectuate doar reparații curente. 
Centrul nu dispune de spaţii suficiente pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ 
iar cele existente nu întrunesc condiţiile optime de funcţionare  
 A fost întocmit Proiectul Tehnic nr. 250/2021, de către S.C. DINENG DEV S.R.L. 
 Lucrările ce vor fi efectuate se referă la extinderea clădirii pe verticală, prin 
demolarea acoperișului tip șarpantă existent și refacerea acestuia, sub forma unei șarpante 
cu structura din lemn care să permită utilizarea spațiului nou creat. 

Valoarea cheltuielilor neeligibile, este în cuantum de 657.014,42 lei (valoare cu 
TVA) și va fi susținută din bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Prahova. 

Ulterior aprobării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022, s-a 
constatat că a fost redactată eronat valoarea zecimalelor aferentă cheltuielilor neeligibile, 
în sensul că valoarea corectă a cheltuielilor neeligibile este 657.014,42 lei (inclusiv TVA) 
și nu 657.014,62 lei (inclusiv TVA), cum din eroare a fost redactat. 

Astfel, este necesară aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în cadrul 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea Devizului 
general actualizat din cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului „Construcția, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova”. 



 Având în vedere cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 
prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 425/09.12.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat din 
cadrul Proiectului Tehnic aferent proiectului „Construcţia, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova”;. 

 
 
 

p. Director Executiv, 
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