
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea cererii de finanfare sj a cheIt^ie

pentru Proiectul ,,Imbunatatirea infrastructurii educat
unei gradinite in Municipiul Campina", cod SM

aferer te
constmire i

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.639
ing.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul Municipiului Car^ipi
aprobarea cererii de fman{are sJ a cheltuielilor
,,Imbunatatirea infrastructurii educationale prin
Municipiul Campina", cod SMIS 124533;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.640/6 martie 2019

investitii - Compartimentul Programe Finantare Europeana
Municipiului Campina;

- raportul de specialitate nr.68.641/6 martie 201
economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inr|eg
6martie2019;

- adresa nr.3205/25 februarie 2019 primita din partea
inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.4787/26

In conformitate cu prevederile:
- Ghidului de fmantare POR 2014-2020, Axa pri

infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Liv
formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandir
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastoc
formare Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de particip
timpurii $i invatamantului obligatoriu, in special pentru :o
parasire timpurie a sistemului, Apel dedicat invaJamant
prescolar, apelul de proiecte nr.POR/10/2017/10/lO.la/7reg

- art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" din Leg0a
administra|ia publica locala, republicata, modificata si com

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu a
nr.215/2001 privind administra|ia publica locala, repib
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adop4 P
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Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si forrrtar
profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare p
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiecti
gradului de participare la nivelul educa{iei timpurii $i inva$ur$:
special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a
invaJamantului antepre$colar $i pre$colar,
nr.POR/10/2017/10/lO.la/7regiuni.

Art.2. - Se aproba valoarea totala a proiectului ,Imbur
educationale prin construirea unei gradinite in Municipiul
124533, in cuantum de 4.936.708,12 lei, inclusiv TVA,
eligibila 2.869.408,45 lei $i valoare totala neeligibila de 2.0

Art.3. - Se aproba contributia proprie in proiect
Judetul Prahova, reprezentand achitarea tuturor chel ui
proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila i p
de 57.388,18 lei, reprezentand cofmantarea proiectului ,,Imbur
educationale prin construirea unei gradinite in Municipiw
124533.

Art.4. - Sumele reprezentand cheltuieli conexe
implementarii proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii
construirea unei gradinite in Municipiul Campina", coc
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asi^ur
Municipiului Campina, Judetul Prahova.

Art.5. - Se aproba asigurarea tuturor resurse or
implementarii proiectului in conditiile rambursarii/<
cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 - Se imputerniceste domnul Tiseanu Ho
Municipiului Campina, sa semneze toate actele necesar
numele si pe seama Municipiului Campina.

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

- InstituJiei Prefectului JudeJului Prahov
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc|iei economice;
- Direc|iei investi|ii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului p|ub
- Serviciului urbanism ^i amenajarea ter
- Compartimentului programe fmantare,

protocol.
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