
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea asocierii Municipiului Campina cu Consiliul

Prahova pentru realizarea obiectivului "Reabilitare Soseaua PaI

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.352/17 octombrie 2()18 a d-lui
ing.Tiseanu Horia LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea asocierii Municipiului Campina cu Consiliul Judetean Prahova pentru
realizarea obiectivului "Reabilitare Soseaua Paltinu";

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.353/17 octombrie 2018, promovat qe Directia

investitii din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.354/17 octombrie 2018, promovat ite Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.355/17 octombrie 2018, promovat

mu

ie Directia
economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al N^unicipiului
Campina, respectiv Comisia buget, flnan^e, programe fman^are europeana,
administrarea domeniului public $i privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii qu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.356/
17octombrie2018;

- Nota de fundamentare a Directiei investitii, inregistrata sub nr.27.677/
17octombrie2018;

In baza H.C.J. nr.ll9/28 septembrie 2018 privind asocierea Judetului Prahova
cu localitati din Judet, precum si alocarea unor sume din bugetul Judetului Prahova,
pe anul 2018, in vederea realizarii unor obiective de interes public;

In conformitate cu prevederile:
- art.35, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice

modificarile si completarile ulterioare;
- art.l4, art.36, alin.(2), lit."e" si alin.(7), lit."c" din Legea nr.215/2^01 privind

administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l)

nr.215/2001
completata,

privind administra^ia publica locala, republicata, modificata si

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare

Art.l. - Se aproba asocierea Municipiului Campina cu Consiliul Judetean
Prahova pentru realizarea obiectivului "Reabilitare Soseaua Paltinu".

locale, cu

din Legea



Art.2. - Se imputernice$te Primarul Municipiului Campina sa semrteze pentru
si in numele Municipiului Campina, Contractul de asociere intre autoritatile publice
locale prevazute la art. 1.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Consiliului Judetean Prahova;
- Direc$iei investiJii;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului.

Pre$edinte de

dl.Enache

Contrasemneaza
Secretar,

jr. MoMoveanu

Campina, 25 octombrie 2018
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.69.352/17 octombrie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina,
in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a adpinistra^iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare sj FuncJionare al Consiliului local al Municipiului Campina,inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind asocierea
Municipiului Campina cu Consiliul Judetean Prahova pentru realizarea
obiectivului "Reabilitare Soseaua Paltinu".

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a trarismiterii de
catre Consiliul Judetean Prahova a Hotararii nr.ll9/29 septembrie 20 18 privind
asocierea Judetului Prahova cu localitati din Judet, precum si alocarea unor sume din
bugetul Judetului Prahova, pe anul 2018, in vederea realizarii unor O3iective de
interes public.

Inca din anul 2011, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Soseaua
Paltinu", au fost intocmite urmatoarele documentatii: Studiul de fezabilitate, cu
valoarea estimativa a lucrarilor de 6.857.350 lei (exclusiv TVA), din care C+M:
5.958.900 lei, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, ridicari
topografice aferente obiectivului mai sus mentionat.

Deasemeni, in anul 2014, in urma unor alunecari de teren si a solicitarilor
exprimate in sedinta Consiliului Local al Municipiului Campina, s-a impis refacerea
studiului de fezabilitate si intocmirea unei expertize tehnice, insotita
geotehnic pentru determinarea planului de alunecare a terenului.

Totodata, au inceput demersurile la Consiliul Judetean Prah^va pentru
parteneriat in vederea executiei obiectivului mentionat.

Avand in vedere ca documentatiile existente nu mai sunt de actual

de studiul

tate, intr-o
prima etapa, este necesara intocmirea expertizei tehnice a drumului refacerea
indicatorilor tehnico - economici si intocmirea documentatiilor de avize 5i acorduri,
precum si asistenta tehnica.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederiel art.35, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind fman^ele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.l4, art.36, alin.(2), lit."e" si alin.(7), lit."c" si art.l

lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind aqiministra^ia
publica locala, republicata, modificata si completata.

5, alin.(l),

PRIMAR,
ing.Tiseanu Hwia Laurenfiu

Cod FP-06-'02, ver.l


