
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

HOTARARE
privind aprobarea modificarii si compIetarii art.l

din H.C.L. nr.34/30 martie 2017

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.944/19 mai 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea modificarii si compIetarii art.l din H.C.L. nr.34/30 martie 2017
referitoare la aprobarea infiintaiii si a Regulamentului de Organizare si Functionare
a Serviciului social "Cantina de ajutor social" Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate promovat de Serviciul Public de Asistenta Sociala si

Autoritate Tutelara din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei buget, fmante, programe fmantare europeana,

administrarea domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului local
al Municipiului Campina;

- raportul Comisiei administratie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d. din cadrul Consiliului local al
Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina;
In conformitate cu prevederile:
- art.ll2, art.ll3 si art.ll5 din Legea nr.292/2011 a asisten{ei sociale;
- art.3 - art.5 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
- art.3 din H.G.R. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor

sociale, precum si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor
sociale, modificata $i completata;

- art.36, alin.(2), lit."a" si lit."d", alin.(3) $i alin.(6), lit."a", pct.2 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

A

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

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.34/30 martie
2017 referitoare la aprobarea infiintarii si a Regulamentului de Organizare si
Functionare a Serviciului social "Cantina de ajutor social" Campina, care va avea
urmatorul continut:

"Art.l. - Aproba mfiintarea, pana cel tarziu la data de 1 octombrie
2017, a Serviciului social "Cantina de ajutor social" Campina, cu sediul in
Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.34".

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directiei juridice;



Serviciului public de asisten{a sociala si autoritate tutelara;
Compartimentului resurse umane;
Serviciuiui administrarea domeniului public $i privat.

Pre^edinte de $edin{a,
Consilier,

dl.Fratila

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.MolpWeanu Elena

Campina, 25 mai 2017
Nr.70
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.68.944/19mal2017

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 administra{iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare sj Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, maintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii si completarii art.l din H.C.L. nr.34/30 martie 2017 referitoare la
aprobarea infiintarii si a Regulamentului de Organizare si Functionare a
Serviciului sociaI "Cantina de ajutor social" Campina.

Prin H.C.L. nr.34 din 30 mar.2017 s-a aprobat infiintarea Serviciului social
,,Cantina de ajutor social" mcepand cu data de 1 iun.2017, ca structura functionala
in cadrul SPAS al Primariei Municipiului Campina, data la care expira contractul de
prestari servicii sociale nr.26703/31.12.2007, incheiat intre Municipiul Campina si
Fundatia Marga '92, avand ca obiect furnizarea hranei catre beneficiarii cantinei de
ajutor social.

Urmare adoptarii acestei hotarari, Serviciul Asistenta Sociala in colaborare cu
Serviciul Achizitii Publice si Programe Finantare au demarat procedura specifica in
vederea functionarii acestui serviciu.

In vederea demararii acestei proceduri, au fost intocmite listele de cantitati
pentru alimentele necesare a fi achizitionate, propunerile de meniuri, iar pe baza
acestora, a numarului de persoane beneficiare de masa la cantina sociala si a normei
zilnice de hrana prevazute de lege (12 lei/zi/persoana), s-a determinat valoarea
estimativa a contractului de furnizare. Au fost analizate dispozitiile legale aplicabile
achizitionarii alimentelor care stau la baza asigurarii meniurilor zilnice, fiind
identificata ca aplicabila procedura achizitiei prin licitatie, raportat la valoarea
contractului. Din discutiile purtate cu seful Serviciului Achizitii, conform Legii
achizitiilor nr.98/2016, aceasta procedura dureaza 3 luni, in cazul in care nu exista
contestatii.

Mentionam faptul ca, tot in urma discutiilor purtate cu seful Serviciului
Achizitii Publice, a rezultat ca nu se poate initia procedura achizitiei directe in
fiecare luna a alimentelor necesare prepararii hranei la cantina sociala, deoarece s-ar
putea considera ca aceasta modalitate de fractionare a contractului s-ar aplica in
scopul evitarii procedurii licitatiei.

De asemenea, s-au demarat operatiunile de identificare a documentelor
necesare obtinerii avizelor de functionare (D.S.V., D.S.P., I.S.U.) pentru spatiul
destinat serviciului "Cantina de ajutor social" si in vederea licentierii serviciului de
catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Subliniem, in acest context, ca si aceasta
actiune este de durata, impunand un numar mare de documente, unele dintre acestea
fiind in curs de elaborare de catre compartimentul A.D.P. P.: masuratori, relevee,
memoriu tehnic etc.



Fata de cele susmentionale, va rugam sa aprobati prelungirea termenului de
infiintare a Serviciului social "Cantina de ajutor social", astfel incat sa putem aplica
procedurile legale, dar nu mai mult de patru luni, incepand cu data de l iunie 2017.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.ll2, art.ll3 si art.ll5 din Legea nr.292/2011 a asisten{ei

sociale;
- prevederile art.3 - art.5 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor

social;
- prevederile art.3 din H.G.R. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului

serviciilor sociale, precum si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a
serviciilor sociale, modificata $i completata;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."a" si lit."d", alin.(3) si alin.(6), lit."a", pct.2,
art.45, alin.(l) $i art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind
administra^ia publica locala, republicata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu
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