
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de ^roiect
pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice in

Colegiul Tehnic C-tin Istrati", Cod SMIS 118133,
in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational

Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.379/23 octomHie 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investi|ii
"Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati", Cod SMIS 118133,
in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional
2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.380/23 octombrie 2018, promj>vat de Directia

investitii - Compartimentul programe fmantare, relatii internationale^ si protocol din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul de specialitate nr.69.381/23 octombrie 2018, prom^vat de Directia
economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe fmanfare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.382/
23octombrie2018;

- adresa nr.l6.443 din 19 octombrie 2018 primita din ps.rtea ADR Sud
Muntenia, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr. 28.052/22 octombrie
2018;^

In confbrmitate cu prevederile:
- Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea

tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritate ^e investitii 3.1
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice,
si in sectorul locuintelor; Opera|iunea B - Cladiri publice;

- art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" din Legea nr.2J5/2001 privind
administratia publica locala, republicata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, aliji.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata,

i
!

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta h6tarare.

Art.l. - Se aproba Proiectul ,,Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic
C-tin Istrati", in vederea fmantarii acestuia in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu



emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice,
a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor;
Operatlunea B - Cladiri
POR/2016/3/3.im/l/7REGIUNI.

publice, numar apel

Art.2. - Se aproba valoarea totala a Proiectului ,,Cresterea efic
in Colegiul Tehnic C-tin Istrati", in cuantum de 8.411.378,07 lei, incl^siv TVA.

Art.3. - Se aproba contributia proprie a Municipiului Campina,
in cadrul Proiectului ,,Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehr.ic C-tin Istrati
in valoare totala de 2.150.157,02 lei, inclusiv TVA, reprezentand suma cheltuielilor
neeligibile, in cuantum de 2.022.376,99 lei inclusiv TVA si contributia de 2% din
valoarea eligibila, in cuantum de 127.780,03 lei, inclusiv TVA, reprezentand
cofmantarea proiectului.

Art.4. - Se aproba sumele reprezentand cheltuieli conexe c
durata implementarii Proiectului ,,Cresterea eficientei energetice in
C-tin Istrati" pentru implementarea acestuia in conditii optime, ce se
bugetul local al Municipiului Campina, Judetul Prahova.

Art.5. - Se aproba asigurarea tuturor resursele fmariciare necesare
implementarii proiectului in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor
din instrumente structurale.

Art.6. - Se imputerniceste domnul Tiseanu Horia Laui|entiu, Primarul
Municipiului Campina, sa semneze toate actele necesare si contractul de fmantare in
numele si pe seama Municipiului Campina.

Art.7. - Prezenta hotarare se va comunica de catre Secretar^rl Municipiului
Campina in vederea ducerii sale la indeplinire:

- Institutiei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei investitii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i prlvat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Compartimentului programe fmantare, relatii intei^iationale si

protocol.

regenerabile in

de proiecte

entei energetice

Jude|ul Prahova

pot aparea pe
olegiul Tehnic
vor asigura din

Pre$edinte de
Consilier

dl.Enache

Contraserrineaza,
Secretar,

* jr.Moldjpvesinu Elena

Campina, 25 octombrie 2018
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.69.379/23 octombrie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Munic:
m conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func^ionare al Consiliului local al Municipiului Camoina, maintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind ,,Cresterea
eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati" Cod SMIS 118133, m
vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational
RegionaI 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1.

In etapa de evaluare a proiectului, precum si in urma fma
evaluare tehnice $i fmanciare a proiectului depus, AgenJia pentru
Muntenia, in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul OperaJional
Regional 2014-2020, a solicitat, prin Scrisoarea pentru demararea etapei
precontractuale nr.l6.443 din 19.10.2018, in vederea demararii etape
pentru proiectul cu titlul ,,Cresterea eficientei energetice in Colegi
Istrati", cu nr. de inregistrare S/PH/2016/3/3.1/B/l/785/04.10.20

precontractuale
ul Tehnic C-tin
7, transmiterea

hotararii de aprobare a proiectului in conformitate cu ultima forma a qugetului rezultat
in urma etapei de evaluare tehnica si fmanciara.

Totodata, conform conditiilor specifice cadrului fmantarii proiectului, printre
anexele obligatorii la depunerea Cererii de fmantare la momentul con
Hotararea Consiliului Local de aprobare a proiectului in conformitate
a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie.

De asemenea, Legea administra|iei publice locale nr.215/2
stipuleaza:

Art.36, alin. (2) - "Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribu^ii: ...
b) atribuJii privind dezvoltarea economico-sociala $i de mediu a comunei,

ora$ului sau municipiului;
d) atribuJii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetaJeni";
Conform celor relatate mai sus, propunem dezbaterii plenului Consiliului Local

Campina urmatoarele:
Aprobarea Proiectului ,,Cresterea eficientei energetice in

C-tin Istrati", in vederea finantarii acestuia in cadrul Program^lui Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre
emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii 3.1 Sprijinirea eficieritei energetice, a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sect(

piului Campina,
a administra$iei

izarii etapei de
Dezvoltare Sud

ractarii, regasim
cu ultima forma

)01, actualizata,

Colegiul Tehnic

o economie cu

regenerabile in
)rul locuintelor;

de proiecteOpera{iunea B - Cladiri publice, numar apel
POR/2016/3/3.1/B/l/7REGIUNI.

> Aprobarea valorii totale a Proiectului ,,Cresterea eficiedtei energetice in
Colegiul Tehnic C-tin Istrati", in cuantum de 8.411.378,07 lei, inclusiV TVA.



Aprobarea contributiei proprii a Municipiului Campina, jude$ul Prahova
in cadrul proiectului ,,Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati",
in valoare totala de 2.150.157,02 lei, inclusiv TVA, reprezentand suma cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, in cuantum de 2.022.376,99 lei, inclusiv TV
de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 127.780
TVA, reprezentand cofmantarea proiectului.

> Aprobarea sumelor reprezentand cheltuieli conexe ce
durata implementarii Proiectului ,,Cresterea eficientei energetice in '
C-tin Istrati" pentru implementarea acestuia in conditii optime, ce se

si contributia
,03 lei, inclusiv

pot aparea pe
]olegiul Tehnic
vor asigura din

bugetul local al Municipiului Campina, jude^ul Prahova.
> Aprobarea asigurarii tuturor resurselor fmanciare necesare implementarii

proiectului in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.

Necesitatea supunerii dezbaterii prezentului proiect de hotirare in sedinta
ordinara din luna octombrie 2018 este impusa de termenul stabilit pentru depunerea
documentelor obligatorii in etapa de contractare, respectiv 30 de zi
incepand cu data de 19 octombrie 2018. In acest termen pute:

e calendaristice
m beneficia de

posibilitatea de a mai transmite eventuale clarificari.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Programului Opera{ional Regional 2014 - 2020, 4-xa prioritara 3 -

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbcm, Prioritate de
investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice, si in sectorul locuintelor; OperaJiunea B - Cladiri publice;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" si art.ll5,
coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind admi^iistratia publica
locala, republicata, modificata si completata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Laurentiu

alin.(l), lit."b'

Cod FP-06-02, ver.l


