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JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                 
                 
 

   
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și  

a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții  
„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii  

Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și  
a unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov”  

 
Având în vedere: 

 
- Referatul de aprobare nr. 3343/08.02.2023 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul nr. 3345/08.02.2023 al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sfântul 
Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi 
pentru copii în comuna Râfov”; 

- Prevederile art. 44 alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 10 alin. (2) și (4) al Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul Consiliului 
Județean Prahova nr. 3303/08.02.2023, privind apobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de 
zi pentru copii în comuna Râfov”; 

- Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova nr. IA 2291/18.01.2023 și IA 5188/06.02.2023, înregistrate la Consiliul 
Județean Prahova cu nr. 1603/19.01.2023 și 3078/06.02.2023; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și  lit. f), alin. (8) lit. a) și art. 196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
         Art. 1 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul 
de investiții  „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a 
unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov”, conform Anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 
Art. 2 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 

„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de 
zi pentru copii în comuna Râfov”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu    

      
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                             Hermina Adi Bîgiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 17 februarie 2023 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.3343/08.02.2023  
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 
actualizat pentru  obiectivul de investiții „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două 
case de tip familial și a unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov” 

 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova ia în considerare problemele, 
nevoile identificate la nivel local și propune măsuri, proiecte concrete pentru 
îndeplinirea țintelor asumate în actualul context economic, social, politic la nivel local, 
regional, național și european. 

Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Prahova a depus o 
cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 8, 
Obiectivul Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup 
vulnerabil: copii, Apel 3 (P.O.R 2020/8/8.1/8.3/C) . 

Programul Operațional regional (POR) 2014-2020 își propune ca obiectiv 
general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viată 
ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării condițiilor 
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, 
capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor  de 
inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 
Programul își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea 
regională în România, prin completarea și dezvoltarea direcțiilor și priorităților de 
dezvoltare regionala prevăzute îîn Planul National de Dezvoltare (PND) și Cadrul 
National Strategic de Referință  (CNSR) 2007-2013 si implementate prin Programul 
Operațional Regional 2007-2013, precum si prin alte programe naționale. 

Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează entităţilor de drept 
public implicate în închiderea centrelor de plasament clasice pentru copii, singure sau 
în parteneriat cu entităţile private acreditate ca furnizor de servicii sociale pentru copii, 
ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament 
clasice. 

În postura de stat membru al UE, politica națională de dezvoltare a României se 
va racorda la politicile, obiectivele, principiile și reglementările europene în domeniu, 
în vederea asigurării dezvoltării socio-economice și reducerii cât mai rapide a 
disparităților față de Uniunea Europeană. 

Prin acest proiect se urmăreşte închiderea Centrului de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploiești, unitate în care sunt 
ocrotiți în prezent 53 de copii și tineri, prin înființarea de case de tip famililal și centru 
de zi pentru copii. 



Obiectivul general îl constituie asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor din 
centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei 
Ploiești si identificarea celor mai bune alternative pentru dezvoltarea acestora. 

Obiectivul specific  îl reprezintă înființarea a doua case de tip familial (CTF) 
cu o capacitate de cate 12 locuri fiecare și a unui centru de zi în  comuna Râfov, 
județul Prahova și transferul a 24 copii/tineri în cele două case de tip familial. 

Prin adresele nr. IA 2291/18.01.2023 și IA 5188/06.02.2023, înregistrate la Consiliul 
Județean Prahova cu nr. 1603/19.01.2023 și 3078/06.02.2023, Direcţia Generală de Asistență 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova solicită emiterea unei hotărâri de Consiliu Județean 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a cheltuielilor legate de proiect 
și aprobarea  devizului general al proiectului actualizat. 

Precizăm că această solicitare este conform Hotărârii de Guvern nr.907/2016, care 
prevede la art.10, alin (4) că „ devizul general ........ se actualizează prin grija beneficiarului 
investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar. ” 

Valoarea totală a proiectului este de  14.445.258,29 lei cu TVA.  
Precizăm că aprobarea acestui proiect are un caracter urgent, datorită duratei 

procedurii de achiziție de lucrări, care poate începe doar după aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați, a noilor sume rezultate din finalizarea proiectului tehnic 
și a devizului general actualizat. 

Menționăm că proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect 
de hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
NR. 3345/08.02.2023 
 

   
RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Închiderea Centrului de 

Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei  
Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi  

pentru copii în comuna Râfov” 
 
 

În ultimii ani preocupările pentru a realiza o dezvoltare economică și socială 
echilibrată în profil teritorial s-au extins. Aceasta  tendință s-a impus datorită rolului 
important pe care dezvoltarea economică la nivel local îl are în utilizarea eficientă a 
resurselor existente. Dezvoltarea infrastructurii  și a serviciilor locale de bază în 
zonele urbane și rurale reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea acestor zone. 

Programul Operațional regional (POR) 2014-2020 își propune ca obiectiv 
general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viată 
ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării condițiilor 
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, 
capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor  de 
inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 
Programul își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea 
regională în România, prin completarea și dezvoltarea direcțiilor și priorităților de 
dezvoltare regionala prevăzute îîn Planul Național de Dezvoltare (PND) și Cadrul 
National Strategic de Referință  (CNSR) 2007-2013 si implementate prin Programul 
Operațional Regional 2007-2013, precum si prin alte programe naționale. 

Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Prahova a depus o 
cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 8, 
Obiectivul Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup 
vulnerabil: copii, Apel 3 (P.O.R 2020/8/8.1/8.3/C) . 

Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează entităţilor de drept 
public implicate în închiderea centrelor de plasament clasice pentru copii, singure sau 
în parteneriat cu entităţile private acreditate ca furnizor de servicii sociale pentru copii, 
ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament 
clasice. 

Prin acest proiect se urmăreşte închiderea Centrului de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploiești, unitate în care sunt 



ocrotiți în prezent 53 de copii și tineri, prin înființarea a două case de tip famililal și 
centru de zi pentru copii. 

Necesitatea promovării investiției survine din dorința de a asigura un mediu 
cât mai apropiat de cel familial tuturor copiilor îngrijiți în servicii de tip rezidențial, 
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale. 

Dezinstituționalizarea copiilor aflați în centrele de plasament aparținând 
sistemului de protecție specială este una dintre măsurile pe care România și le-a 
asumat prin Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 
2014-2020. Procesul de dezinstituționalizare se regăsește asumat și în Programul 
de Guvernare, unde la măsura 11 "Investiția în copii-Investiția în viitor" se 
precizează că "dezinstituționalizarea și tranziția către îngrijirea în comunitate este una 
dintre masurile cuprinse atât în Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea 
Drepturilor Copilului cât și în cea privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, 
iar reușita acestui proces trebuie să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea și finanțarea 
serviciilor adresate copiilor separați de familiile lor". 

Obiectivul general îl constituie asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor din 
centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei 
Ploiești si identificarea celor mai bune alternative pentru dezvoltarea acestora. 

Obiectivul specific  îl reprezintă înființarea a doua case de tip familial (CTF) 
cu o capacitate de cate 12 locuri fiecare și a unui centru de zi în  comuna Râfov, 
județul Prahova și transferul a 24 copii/tineri în cele două case de tip familial. 

Prin asigurarea unei locuințe, a unui mediu propice de dezvoltare, de odihnă se 
încurajează creșterea gradului de incluziune socială a celor marginalizați și 
defavorizați. Acest demers conduce la creșterea gradului de ocupare profesională a 
persoanelor vulnerabile social, diminuarea procentajului de abandon școlar, scăderea 
numărului persoanelor defavorizate, abuzate, maltratate.  

De asemenea, sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate prin construirea locuințelor sociale conduce la o diminuare a decalajului 
social și la o integrare armonioasă în societate a acestora, oferindu-le șanse egale de 
reușită. 

Obiectivul principal urmărit prin implementarea acestei investiții este de a 
îmbunătăți condițiile de viață pentru populație, de a asigura accesul la serviciile de 
baza, în vederea unei dezvoltări durabile. 

În concluzie, realizarea acestei investiții va genera un impact important în 
dezvoltarea întregii zone. Investiția propusă va avea un important impact social, 
incluzând măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament. 

Egalitatea de șanse și tratament are la bază participarea deplină si efectiva a 
fiecărei persoane la viață  economică și socială, fără deosebire de criterii de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală.  

Egalitatea de șanse si de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare 
de bază a Uniunii Europene, stipulata in articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea 
Uniunii Europene. 

Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității 
reprezintă o condiție necesară pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă. 



Scopul proiectului este dezvoltarea de noi servicii sociale prin care să se asigure atât 
îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și 
dezinstituționalizarea sau prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, cât și 
oferirea de alternative de sprijin pentru viața independentă și integrarea în comunitate. 

Prin adresele nr. IA 2291/18.01.2023 și IA 5188/06.02.2023, înregistrate la Consiliul 
Județean Prahova cu nr. 1603/19.01.2023 și 3078/06.02.2023, Direcţia Generală de Asistență 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova solicită emiterea unei hotărâri de Consiliu Județean 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a cheltuielilor legate de proiect  
și aprobarea  devizului general al proiectului actualizat. 

Precizăm că această solicitare este conform Hotărârii de Guvern nr.907/2016, care 
prevede la art.10, alin (4) că „ devizul general ........ se actualizează prin grija beneficiarului 
investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar. ” 

 Valoarea totală a proiectului este de 14.445.258,29 lei cu TVA.  
Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip 
familial și a unui Centru de zi pentru copii în comuna Râfov”. 
 

 
 

 
p. DIRECTOR EXECUTIV 

                       
 
        



ROMANIA Anexa 1
JUDETUL PRAHOVA la Hotărârea C.J.
CONSILIUL JUDETEAN nr......../.........

Executant:

SUPRAF
ATA 

DESFAS
URATA

VALOARE 
TOTALA       (CU 

TVA)
VALOARE 

TOTALA C+M
MP LEI LEI

1 3 4 5
1 425,40 4.742.184,43 3.564.297,77
2 425,40 4.741.375,23 3.564.297,77

486,17 4.961.698,62 3.798.280,14
1.336,97 14.445.258,29 10.926.875,69

Data: 11.01.2023

Beneficiar/Investitor

Intocmit: SC Bogdan Radu Arhitectura SRL
(Nume, functie, semnatura)

DURATA DE EXECUTIE -  10 LUNI

FINANTAREA INVESTITIEI:   Fonduri nerambursabile, buget propriu Consiliul Judetean Prahova, buget de 
stat  si alte surse de finantare legal constituite

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA

Obiect nr. 1 - Construire si dotare casa de tip familial 1
Obiect nr. 2 - Construire si dotare casa de tip familial 2
Obiect nr. 3 - Construire si dotare centru de zi

TOTAL

2

Nr. 
crt. DENUMIRE OBIECTIV

 "INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII 
COMUNITARE SF. ANDREI PLOIESTI PRIN INFIINTAREA A DOUA CASE DE TIP FAMILIAL SI A UNUI 

CENTRU DE ZI PENTRU COPII IN COMUNA RÂFOV"

Beneficiar : D.G.A.S.P.C. Prahova

Proiectant: SC Bogdan Radu Arhitectura SRL

Obiectivul: "INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII 
COMUNITARE SF. ANDREI PLOIESTI PRIN INFIINTAREA A DOUA CASE DE TIP FAMILIAL SI A UNUI 
CENTRU DE ZI PENTRU COPII IN COMUNA RÂFOV"

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI
ai obiectivului de investiţii



ROMÂNIA ANEXA 2
JUDEȚUL PRAHOVA la Hotărârea C.J. 
CONSILIUL JUDEȚEAN nr........./..............

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT al obiectivului de investitii

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL  1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Amenajarea terenului 776.088,94 147.456,90 923.545,84
1.2.2 Dotari amenajari exterioare 12.773,11 2.426,89 15.200,00

1,3 Amenajari pt protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

788.862,05 149.883,79 938.745,84

CAPITOLUL  2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2,1 Constructii si instalatii 1.286.745,78 244.481,70 1.531.227,48
2,2 Utilaje, echipamente 209.000,00 39.710,00 248.710,00

1.495.745,78 284.191,70 1.779.937,48

CAPITOLUL  3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1 Studii 3.000,000 570,000 3.570,000
3.1.1. Studii de teren 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3,2
Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 2.000,00 380,00 2.380,00

3,3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3,4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor 0,00 0,00 0,00

3,5 Proiectare 98.600,00 18.734,00 117.334,00
3.5.1. Tema de proiectare 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.2. Studiul de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 28.100,00 5.339,00 33.439,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/ acordurilor/autorizatiilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 52.000,00 9.880,00 61.880,00

3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultanta 30.500,00 5.795,00 36.295,00

Proiectant: SC Bogdan Radu Arhitectura SRL

INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII 
COMUNITARE "SF. ANDREI" PLOIESTI PRIN INFIINTAREA A DOUA CASE DE TIP FAMILIAL SI A 

UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPII IN COMUNA RÂFOV

Faza de proiectare: P.T./D.E.

Nr. 
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 
TVA) TVA Valoare cu TVA

Total Capitol 1

Total Capitol 2



3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 12.500,00 2.375,00 14.875,00
3.7.2.Auditul financiar 18.000,00 3.420,00 21.420,00

3,8 Asistenta tehnica 43.000,00 8.170,00 51.170,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

l d  t l l l il  d  ti  i t d  t  
5.000,00 950,00 5.950,00

3.8.2. Dirigentie de santier 33.000,00 6.270,00 39.270,00

177.100,00 33.649,00 210.749,00

CAPITOLUL  4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1 Constructii si instalatii 6.990.326,60 1.328.162,05 8.318.488,65
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 84.729,58 16.098,62 100.828,20

4,3 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita 
montaj 764.490,00 145.253,10 909.743,10

4,4 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4,5 Dotari 611.482,50 116.181,68 727.664,18
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

8.451.028,68 1.605.695,45 10.056.724,13

CAPITOLUL  5
Alte cheltuieli

5,1 Organizare de santier 48.793,58 9.270,78 58.064,36
5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii  si inst 
(1.5% din C+M)*0,90 44.357,58 8.427,94 52.785,52

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.5% din C+M)*0.1 4.436,00 842,84 5.278,84

5,2 Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare: 103.504,73 103.504,73
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii (0,5% din valoarea de C+M) 45.911,24 45.911,24
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 
(0.5 %+0,1)% din valoarea de C+M 9.182,25 9.182,25
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 45.911,24 45.911,24
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 2.500,00 2.500,00

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.073.563,65 203.977,09 1.277.540,74

5,4
Cheltuieli cu activitatea de marketing si promovare a 
obiectului finantat 16.800,00 3.192,00 19.992,00
5.4.1. Cheltuieli pentru informare şi publicitatea pentru proiect 8.400,00 1.596,00 9.996,00
5.4.2. Cheltuieli cu activitatile de marketing si promovare a obiectivului finan 8.400,00 1.596,00 9.996,00

1.242.661,96 216.439,87 1.459.101,84

CAPITOLUL  6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1 Pregatirea personalului de exploatare
6,2 Probe tehnologice si teste

12.155.398,47 2.289.859,81 14.445.258,29
9.182.248,48 1.744.627,21 10.926.875,69

Data: 11.01.2023

Beneficiar/Investitor
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 
COPILULUI PRAHOVA

TOTAL GENERAL

Total Capitol 3

Total Capitol 4

Total Capitol 5

Total Capitol 6

din care: C + M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 +
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)
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