
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea sumelor prevăzute în cadrul contractului de finanțare 

nr.372/27 iunie 2019 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă 
a bugetului revizuit, în urma semnării Proiectului „Soluţii informatice integrate 

pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraţiei la 
nivelul Municipiului Câmpina” 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.68.956/17 iulie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea sumelor prevăzute în cadrul contractului de finanțare nr.372/27 iunie 2019 
și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului revizuit în 
urma semnării Proiectului „Soluţii informatice integrate pentru simplificarea 
procedurilor administrative si reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului 
Câmpina”; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.68.959/17 iulie 2019, promovat de Direcția investiții din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.69.003/19 iulie 2019, promovat de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
  -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public și privat și agricultură; 
 - avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.69.004/19 iulie 
2019; 
 În baza art.4 din Contractul de finanțare nr.372/27 iunie 2019; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - Ghidului de finantare pentru Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2 -  Administrație publică şi sistem 
judiciar accesibile şi transparente; Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde 
comune in administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”d”și alin.(7), lit.”s” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. – Aprobă sumele prevăzute în cadrul contractului de finanțare nr.372/            
27 iunie 2019 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului 
revizuit în urma semnării Proiectului „Soluţii informatice integrate pentru 



simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraţiei la nivelul 
Municipiului Câmpina”, după cum urmează: 

1. Valoarea totală a Proiectului: 2.925.773,78 lei (inclusiv T.V.A.), din 
care: 

a) Valoare eligibilă: 2.925.773,78 lei (inclusiv T.V.A.); 
b) Valoare neeligibilă: 0,00 lei. 

2. Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de 
surse de finanțare, după cum urmează: 

a) Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.867.258,30 lei (inclusiv 
T.V.A.), din care 2.486.907,71 lei (inclusiv T.V.A.), din FSE la care se  adaugă 
380.350,59 lei (inclusiv T.V.A.), din bugetul național. 

b) Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 58.515,48 lei (inclusiv 
T.V.A.), reprezentând  2% din valoarea proiectului. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției economice; 
- Direcției juridice; 
- Direcției investiții; 
- Compartimentului Programe de finanțare, relații internaționale 

și protocol. 
 
 
 
 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
        Consilier,                  Secretar, 
                                                                                               jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iulie 2019  

Nr. _____                                           
 
 
                      Cod FP-06-01, ver.1   
 
 
 
 



        ROMÂNIA 
 JUDEŢUL PRAHOVA 
 MUNICIPIUL CÂMPINA 
        P R I M A R 
Nr.68.956/17 iulie 2019 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor prevăzute în cadrul 

contractului de finanțare nr.372/27 iunie 2019 și a cheltuielilor aferente, în 
conformitate cu ultima formă a bugetului revizuit, în urma semnării Proiectului 
„Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative 

si reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului Câmpina” 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor 
prevăzute în cadrul contractului de finanțare nr.372/27 iunie 2019 și a 
cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului revizuit, în 
urma semnării Proiectului „Soluţii informatice integrate pentru simplificarea 
procedurilor administrative si reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului 
Câmpina”. 
 În data de 25.02.2019 s-a depus proiectul “Soluţii informatice integrate pentru 
simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraţiei la nivelul 
Municipiului Câmpina” spre finanțare în conformitate cu cerințele Ghidului de 
finanțare POCA 2014-2020 - Axa prioritară 2-Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente,  apelul de proiecte POCA/471/2/1/Introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, sumele privitoare la cheltuielile 
legate de cererea de finanțare fiind aprobați prin HCL 19/26.02.2019. 
 Ulterior în urma finalizării etapelor de evaluare, selecție și contractare 
proiectul cu titlul “Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 
administrative si reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului Câmpina”, Autoritatea 
de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă ne anunţă 
că începând din data de 27 iunie 2019, în urma semnării contractului de finanțare de 
către reprezentantul legal al MDRAP-AMPOCA, Municipiul Câmpina a devenit 
beneficiarul contractului de finanțare nr. 372 pentru proiectul cod SIPOCA 648/cod 
SMIS 129261.  

Conform celor relatate mai sus, propun dezbaterii și aprobării de către plenul 
Consiliului Local Câmpina a următoarelor: 

- aprobarea valorii totale a proiectului „Soluţii informatice integrate pentru 
simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraţiei la nivelul 
Municipiului Câmpina”, în cuantum de 2.925.773,78 lei (inclusiv TVA), valoare 
totala neeligibilă în valoare de 0 lei, din care: 



 - contribuția proprie în proiect a UAT CÂMPINA, reprezentând 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.515,48 lei (inclusiv TVA), 
reprezentând cofinanțarea proiectului “Soluţii informatice integrate pentru 
simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocraţiei la nivelul 
Municipiului Câmpina” - valoarea eligibilă nerambursabilă este în cuantum de 
2.867.258,30 lei și este asigurată din Fondul Social European (FSE) și Bugetul 
național. 
 Având în vedere cele expuse mai sus și luând în considerare Nota de 
fundamentare înregistrată sub nr.16.742/17 iulie 2019 întocmită de Serviciul achiziții 
publice, programe de finanțare, propun aprobarea includerii sumelor aferente 
contractului de finanțare și a cheltuielilor aferente, în bugetul de venituri și cheltuieli 
al Municipiului Câmpina, pe anul 2019. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevedrile Ghidului de finantare pentru Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2 -  Administrație publică şi sistem 
judiciar accesibile şi transparente; Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde 
comune in administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”d”și alin.(7), lit.”s” și art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  

 

 

 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Cod FP-06-02, ver.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Directia investitii 
Nr.68.959/17 iulie 2019 

 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor prevăzute în cadrul 

contractului de finanțare nr.372/27 iunie 2019 și a cheltuielilor aferente, în 
conformitate cu ultima formă a bugetului revizuit, în urma semnării Proiectului 
„Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative 

si reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului Câmpina” 
 
 Având în vedere expunerea de motive a domnului primar ing. Tiseanu Horia 
Laurențiu privind aprobarea sumelor prevăzute în cadrul contractului de finanțare 
nr.372/27 iunie 2019 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a 
bugetului revizuit, în urma semnării Proiectului „Soluţii informatice integrate pentru 
simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraţiei la nivelul 
Municipiului Câmpina”, ținând seama de necesitatea implementării acestui proiect în 
Municipiul Câmpina, susținem această propunere. 
 Valoarea totală a proiectului „Soluţii informatice integrate pentru simplificarea 
procedurilor administrative și reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului Câmpina” 
este în cuantum de 2.925.773,78 lei (inclusiv TVA), iar valoarea totală neeligibilă în 
valoare de 0 lei. 
 Contribuția proprie în proiect a UAT CAMPINA (inclusă în valoarea totală a 
proiectului), este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.515,48 
lei(inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea beneficiarului proiectului.  
 
   
     Sef serviciu,                                                               Manager  proiect, 
 ing.IONETE Mihaela                                        ing. DOGARU Mihnea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

S E C R E T A R 
Nr.________/___ iulie 2019 

 
 
 

A V I Z 
 

Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 
art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.68.956/17 iulie 2019, formulat de ing.Tiseanu Horia 
– Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.959/17 iulie 2019, întocmit de Direcția investiții din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr._______/__ iulie 2019, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 În baza art.4 din Contractul de finanțare nr.372/27 iunie 2019; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea sumelor prevăzute în cadrul contractului de 
finanțare nr.372/27 iunie 2019 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu 
ultima formă a bugetului revizuit în urma semnării Proiectului „Soluţii 
informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si 
reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului Câmpina”, motivat de prevederile: 
 - Ghidului de finantare pentru Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2 -  Administrație publică şi sistem 
judiciar accesibile şi transparente; Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde 
comune in administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”d”și alin.(7), lit.”s” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
 

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 

edit.B.L.                                                                                                       
                               
                          Cod FP-06-04, ver.1 
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