
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea participarii in cadrul

,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canafizare,
a statiilor de tratare a apei potabile sj stafiilor de epurare a apelor uzate in

localita{ile cu o populaJie de pana la 50.000 de locuitori",
asigurarea cofinanfarii sj punerea la dispozifie a terenurilor necesare realizarii

obiectivului de investifii "Reabilitare conducta de aductiune, conducta de
transport sj re{ele de distribuJie apa potabila in municipiul Campina, jude{ul

Prahova"

Consiliul local al municipiului Campina, mtrunit in $edin^a extraordinara din
data de 9 aprilie 2Ql4, $edin^a legal constituita, fiind prezenta majoritatea
consilierilor in func^ie,

Analizand:
- expunerea de motive nr.59.294/7 aprilie 2014 a Primarului municipiului

Campina - dl.ing.Tiseanu Horia - Laurentiu;
- raportul de specialitate al Serviciului administrarea domeniului public si

privat;
- avizul secretarului municipiului Campina;
In baza Legii nr.224/2007 privind ratificarea Acordului Cadru de Imprumut

dintre Romania sj Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru fman|area
Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa sj
canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile sj sta^iilor de epurare a apelor uzate in
localitatile cu o populape de pana la 50.000 de locuitori" cu modificarile $i
completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 493/2011 pentru aprobarea
amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucure$ti la 3 martie
2011 $i la Paris la 5 aprilie 2011 intre Guvernul Romaniei sj Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, la Acordul-Cadru de Imprumut dintre Romania $i Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucure$ti sj la 9
februarie 2007 la Paris, pentru fman|area primei faze a Proiectului "Sistem integrat
de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa $i canalizare, a sta^iilor de tratare a
apei potabile sj sta^iilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o popula^ie de
pana la 50.000 locuitori" sj a Hotararii Guvernului nr. 334/2013 pentru aprobarea
amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucure$ti la 1
februarie 2013 sj la Paris la 6 februarie 2013 intre Guvernul Romaniei sj Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-Cadru de imprumut dintre Romania sj
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucure$ti
sj la 9 februarie 2007 la Paris, pentru fman^area primei faze a Proiectului "Sistem
integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa sj canalizare, a sta^iilor de
tratare a apei potabile sj sta^iilor de epurare a apelor uzate in localitaJile cu o
populatie de pana la 50.000 locuitori";

In temeiul art.44 sj art.45 din Legea 273/2006 - Legea fmanJelor publice
locale, cu modificarile sj completarile ulterioare;



In conformitate cu art.lO-12 si art. 36 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de
alimentare cu apa sj de canalizare, republicata sj art.l, alin.( 2), lit.a) si b), art.4,
art.8, alin.(2), art. 44, alin.(2) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare
de utilita^i publice republicata;

In baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit.b), lit.c) si lit.d), alin.(4), lit.d), alin.(6)
lit.a), punctul 14, art.45, alin.(2) si (3) $i art.ll5, alin.(l), Ht.b) din Legea
nr.215/2001 - Legea administrapei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l - Se aproba participarea UAT Campina, in cadrul Proiectului ,,Sistem
integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a sta^iilor de
tratare a apei potabile si sta^iilor de epurare a apelor uzate in localita^ile cu o
popula^ie de pana la 50.000 de locuitori" pentru realizarea subproiectului
"Reabilitare conducta de aduc{iune, conducta de transport sj refeIe de
distribufie apa potabila in municipiul Campina,judetul Prahova".

Art.2 - Se aproba cofman^area obiectivului de investi^ii "Reabilitare
conducta de aduc{iune, conducta de transport $i refele de distribu{ie apa
potabila in municipiul Campina, jude{ul Prahova", din cadrul Proiectului
mentionat in art. 1 in valoare de 273 mii euro inclusiv T.V.A., echivalent cu 1.220
mii lei inclusiv T.V.A., la un curs euro/lei de 4,4660 lei din data de 05.12.2013,
reprezentand 19,24 % din valoarea totala a obiectivului de investi^ii.

Art.3 - Se aproba punerea la dispozi^ia Companiei Na^ionale de Investi^ii
,,C.N.I."-S.A., in vederea realizarii obiectivului de investi^ii "Reabilitare conducta
de aduc{iune, conducta de transport si re^ele de distribu{ie apa potabila m
municipiul Campina, jude{ul Prahova", a terenurilor aflate in domeniul public al
localita$ii, necesare pentru realizarea investi|iei.

Art.4 - Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari se imputernice$te Primarul municipiului Campina.

Art.5 - Prezenta Hotarare se aduce la cuno$tin|a publica prin grija Secretarului
municipiului Campina.

Presedinte de sedin^a,
Consilier

d-na Dumitrescu Viorica

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul
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