
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea unor reglementari referitoare la implemenT

Proiectului "Construire Centru National de Informare si
Promovare Turistica" din municipiuI Campina

Avand m vedere:
- expunerea de motive nr.59.608/25 august 2014 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Laurentiu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea unor
reglementari referitoare la implementarea Proiectului "Construire Centru National
de Informare si Promovare Turistica" din municipiuI Campina, in cadrul POR
2007 - 2013, Axa 5.3. - Promovarea poten{ialului turistic si crearea infrastructurii
necesare in scopul cresterii atractivitaJii Romaniei ca destinaJie turistica;

- raportul de specialitate promovat de Compartimentul programe de fman{are
europeana, rela{ii interna{ionale si protocol;

- raportele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
municipiului Campina, respectiv:

- Comisia buget, fman{e, administrarea domeniului public si privat si
agricultura;

- Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(9) $i art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administraJia publica

locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba cheltuielile legate de Proiectul "Construire Centru
Na{ional de Informare $i Promovare Turistica" din municipiuI Campina, in cadrul
POR 2007 - 2013, Axa 5.3. - Promovarea poten^ialului turistic sj crearea
infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivita{ii Romaniei ca destina|ie
turistica, dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a proiectului 618.599,56 lei;
- Valoarea eligibila a proiectului 447.597,00 lei;
- Valoarea neeligibila a proiectului 52.000,00 lei;
- Asistenta fmanciara nerambursabila 438.645,06 lei;
- Valoare T.V.A. 119.002,56 lei.

Art.2. - Aproba contribuJia proprie din costurile eligibile aferente Proiectului
"Construire Centru National de Informare si Promovare Turistica" din municipiuI
Campina, in cuantum de 8.951,94 lei, reprezentand 2% din valoarea totala a
cheltuielilor eligibile ale proiectului.



Art.3. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica in mod
corespunzator H.C.L. nr.l54/29 septembrie 2011 privind aprobarea implementarii
Proiectului "Construire Centru Na{ional de Informare si Promovare Turistica" din
municipiul Campina si H.C.L. nr.l74/27 octombrie 2011 referitoare la modificarea
si completarea art.2 si art.3 din H.C.L. nr.l54/29 septembrie 2011.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Direc{iei investi^ii;
- Compartimentului programe de fman^are, rela{ii interna^ionale
$i protocol.

Pre^edinte de $edin{a,
Consilier,

dl. Pitigoi Ioan

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu PauI
" C c
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.59.608/25august2014

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul municipiului Campina,
m conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) sj art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare sj Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, maintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectuI de hotarare privind aprobarea
unor regIementari referitoare la impIementarea ProiectuIui "Construire
Centru Na(ional de Informare $i Promovare Turistica" din municipiul
Campina, in cadrul POR 2007 - 2013, Axa 5.3. - Promovarea potenfialuIui
turistic $i crearea infrastructurii necesare in scopuI cresterii atractivita(ii
Romaniei ca destinafie turistica.

Prin Raportul de vizita la fata locului intocmit de expertii Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia - Autoritatea Nationala pentru Turism
m data de 11 aug.2014 s-a recomandat prezentarea unei Hotarari de Consiliu pentru
aprobarea implementarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in
conformitate cu Nota justificativa nr. 17.234/8 aug.2014 emisa de Primaria
municipiului Campina si cu Documentatia tehnica intocmita de SC SEGA Proiect
2008 SRL Pitesti.

Ca urmare a modificarii listelor de cantitati din documentatia tehnica - faza
Proiect Tehnic, bugetul proiectului si cheltuielile legate de proiect sunt:

* Valoareatotalaaproiectuluidevine618.599,56 lei
* Valoarea TVA 119.002,56 lei
* Valoarea eligibila a Proiectului 447.597,00 lei
* Asistenta fInanciara nerambursabila solicitata 438. 645,06 lei
* Contributia aferenta cheltuielilor eligibile 8.951,94 lei
* Valoarea neeligibila a proiectului 52.000,00 lei

Avand m vedere cele de mai sus, propun Consiliului Local spre aprobare
proiectul de hotarare.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.36, alin.(9),

Legea nr.215/2001 privind administrai
4^, alin.(l) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din

a ffublica locala, republicata.

i nar,
ling.TiseanuyHpria Laurentiu

edit.B.L.
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