
  CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și 

aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.69.007/19 iulie 2019           
al d-lui ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care 
propune aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și  
aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.69.009/19 iulie 2019 promovat de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - avizul Comisiei buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat şi agricultură din cadrul Consiliului local al 
Municipiului Câmpina; 

- avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.69.010/19 iulie 
2019;           

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;  
- art.19, alin.(2), art.26, art.39, art.49, alin.(5) şi art.58 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
- 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.”b” și alin.(4), lit.”a” 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.(3), lit.”a” din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.1. – Aprobă modificarea Anexei nr.1 (bugetul local al Municipiului 
Câmpina pe anul 2019), la H.C.L. nr.78/27 iunie 2019 și Anexei nr. 2, la H.C.L. 
nr.40/23 aprilie 2019, conform Anexei nr.1 și nr.2, , care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. – Aprobă modificarea Anexei nr.24  lista ce cuprinde lucrările de 
reparații, pentru unitățile de învățământ din Municipiul Câmpina, la H.C.L. nr.40/ 
23 aprilie 2019, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Aprobă modificarea Anexei nr. 8 (bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Câmpina, pentru activităţile finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2019), la H.C.L. nr.78/27 iunie 2019, conform Anexei 
nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art.4. – Aprobă modificarea Anexei nr.16A (bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, pe 
anul 2019) și  Anexei nr. 16B (bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019), la 
H.C.L. nr.40/23 aprilie 2019, conform Anexei nr.5A și Anexei nr.5B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. – Prezenta hotarâre se comunică : 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 

                 - Direcţiei investiţii; 
                        - Şcolii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina 
    
    
 
 

        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.69.007/19 iulie 2019  

 

 
     REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor 

terţiari de credite pe anul 2019 
 
 

  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 rectificării 
bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor 
ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019. 

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campina a fost 
elaborat potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.50/2019 - Legea bugetului de 
stat pe anul 2019, ca urmare a: 
- solicitării ordonatorului terțiar de credite în vederea redistribuirii creditelor 
bugetare pe articole și alineate la bugetului local și bugetul de venituri proprii și 
subvenții pentru acoperirea cheltuielilor de bunuri și servicii; 
- solicitării de redistribuire și suplimentare de credite bugetare între articole şi 
alineate în cadrul bugetului local aprobat de către ordonatorul principal de credite 
pentru acoperirea cheltuielilor de bunuri și servicii și cheltuieli de capital. 
- semnării contractului de finanțare nr. 372/ 27.06.2019 pentru proiectul "Soluții 
informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea 
birocrației la nivelul Municipiului Câmpina" cod SMIS 129261. 
 

VENITURI 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 89,23 mii lei la 

următorii indicatorii: 
–  36.50  – Alte venituri prin diminuare cu suma de 187,53 mii lei; 
– 37.01 – Donații și sponsorizări  prin suplimentare cu suma de 0,57 mii lei; 
– 39.00 – Venituri din valorificarea unor bunuri prin suplimentare cu suma de 28,64 
mii lei; 
– 42.41 – Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății prin suplimentare 
cu suma de 10,57 mii lei; 
– 48.02 – Fondul Social European  (FSE) prin suplimentare cu suma de 58,52 mii 
lei. 

 



CHELTUIELI 
        

Cap 51.02 Autorități publice și actiuni externe 
 

În cadrul SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 
Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 20,60 mii lei 

la cheltuieli cu bunuri și servicii (16,00 mii lei materiale și prestări servicii cu 
caracter funcțional și 4,60 mii lei pentru alte obiecte de inventar). 

 
În cadrul SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 
Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 37,72 mii lei 

la următoarele obiective de investiții: 
- "Echipamente și rețele de calcul " se suplimentează cu suma de 21,20 mii 

lei; 
- "Softuri și licențe" se diminuează cu suma de 2,50 mii lei; 
- "Multifuncționale și imprimante " se diminuează cu suma de 16,68 mii lei; 
Se intoduc pe lista de investiții două obiective noi: 
- " Container cu destinație camera servere" cu suma de 17,85 mii lei; 
- "Grup electrogene pentru camera servere" cu suma de 17,85 mii lei.  
Se introduce un nou proiect cu titlul "Soluții informatice integrate pentru 

simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul 
Municipiului Câmpina" cod SMIS 129261, ca urmare a semnării contractului de 
finanțare nr. 372/27.06.2019 și se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 
58,52 mii lei. 

 
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie 

 
În cadrul SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE și SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE: 
 
Bibliotecă Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 2,00 

mii lei de la alte obiecte de inventar și suplimentare cu aceeași sumă pe Anexa 2 
prin introducerea unui nou obiectiv de investiții " Softuri și licențe". 

 
Cap.70.02 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale 
 
În cadrul SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 

Se modifică prevederile bugetare cu suma de 5,08 mii lei după cum urmează: 
- prin suplimentare cu suma de 20,08 mii lei la cheltuieli cu bunuri și 

servicii ca urmare a modificărilor intervenite pe lista de reparații și pentru 
achiziționarea serviciilor de realizare a fișei analitice de inventariere și 
studiul istorico-arhitectural în vederea clasării ca monument istoric a 
Capelei Hernea situate pe Aleea Parcului; 

- prin diminuare cu suma e 15,00 mii lei ca urmare a modificărilor 
intervenite pe lista de reparații. 
 
 



În cadrul SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 450,00 mii lei la 

următoarele obiective de investiții: 
- "Cimitir uman "Lumina" cu suma de 250,00 mii lei; 
- "Sala de sport Scoala Ion Campineanu "cu suma de 50,00 mii lei; 
- "Extindere cimitir uman Bobilna" cu suma de 100,00 mii lei; 
- "Reabilitare termica blocuri de locuinte bdul.Carol I" cu suma de 50,00 

mii lei. 
 

Cap. 84.02. Străzi 
 

În cadrul SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 155,00 mii lei ca 

urmare a modificărilor intervenite pe lista de reparații. 
 
În cadrul SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 

Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 402,00 mii lei la 
următoarele obiective de investiții: 

- "Reparatii si reabilitare Calea Doftanei" se suplimentează cu suma de 
602,00 mii lei; 

- "Actualizare si refacere documentatie tehnica reparatii si reabilitare 
str.Voila" cu suma de 50,00 mii lei; 

- "Reabilitare soseaua Paltinu" cu suma de 150,00 mii lei. 
 

II.În cadrul ordonatorilor terțiari s-a solicitat rectificare bugetară de către: 
 
Școala Gimnazială ,,Ion Câmpineanu" Municipiul Câmpina 
Solicită realocare de sume în cadrul bugetului aprobat între articole și 

alineate la cheltuieli cu bunuri și servicii. 
 

 PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia - Laurenţiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://primariapascani.ro/primarie/wp-content/uploads/2016/01/Proiect-BVC-Pascani-2016.pdf#page=3
http://primariapascani.ro/primarie/wp-content/uploads/2016/01/Proiect-BVC-Pascani-2016.pdf#page=3


 

 
ROMANIA                                                      Anexa nr.2       

  

 
JUD.PRAHOVA                                           la Hotararea nr. 

  

 
MUNICIPIUL CAMPINA                               Presedintele sedintei  

  

 
CONSILIUL LOCAL                                                      

  
    LISTA                                                                                 

cheltuielilor de capital (obiective de investitii) pe anul 2019 

  
mii lei 

 
Cap.51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 

 
Propus 

 
C.  Alte cheltuieli de investiţii 

  1 Echipamente si retele de calcul 
 

81.20 

2 Softuri si licente  
67.50 

3 Sistem informatic integrat la nivelul primariei  
200.00 

4 Multifunctionale si imprimante  
23.32 

5 Sistem de detectie, avertizare si alarmare la incendiu -Directia 
economica 

 
15.00 

6 Container cu destinatie camera servere  
17.85 

7 Grup electrogen pentru camera servere  
17.85 

  TOTAL CAPITOL 51.02 
 

422.72 

 
   Cap.54.02 SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANEI 

  
 

C.  Dotari de investitii 

  1 Soft C.I. si antivirus  

 
13.00 

2 Imprimanta  

 
7.00 

  Total capitol C 
 

20.00 

      TOTAL CAPITOL 54.02  
 

20.00 

    Cap.66.02 SERVICII DE SANATATE PUBLICA 
  

 
C.  Dotari de investitii 

  1 Softuri si licente dispensare scolare 

 
2.00 

  Total capitol C 
 

2.00 

      TOTAL CAPITOL 66.02 
 

2.00 

    Cap.67.03 CULTURA, RECREERE, RELIGIE 
  

 
C.  Dotari de investitii 

  1 Softuri si licente  

 
2.00 

  Total capitol C 
 

2.00 

      TOTAL CAPITOL 67.03 
 

2.00 

    Cap. 68.05 ASISTENTA SOCIALA 

  
 

C.  Dotări de investiţii 
  1 Centrala termica si sistem de incalzire Cantina 

 
70.00 

  
Total capitol C 

 
70.00 

    
    TOTAL CAPITOL 68.05 

 
70.00 

  
  



Cap.70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

  

 

A.  Lucrări în continuare 

  
1 Reparatii capitale Camin energetic str.Lt.col.Oprescu Adrian, nr.4, 

parter si etajul 1  
684.10 

2 Amenajare teren sport Gradinita nr.5 
 

100.00 

3 Cimitir uman "Lumina" 
 

150.00 

4 Reabilitare Parc situat in b-dul Carol I (Soldat) 
 

237.00 

5 Blocuri locuinte de necesitate 
 

460.00 

  
Total capitol A 

 
1,631.10 

    

 

B.  Lucrări noi 

  1 Sala de sport Scoala Ion Campineanu 
 

50.00 

2 
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din municipiul 
Campina  

20.00 

3 Extindere cimitir uman Bobilna 
 

200.00 

4 Reabilitare termica blocuri de locuinte bdul.Carol I 
 

50.00 

5 Sistematizare verticala si utilitati blocuri ANL  
 

50.00 

6 

Proiectare si executie reamplasare monument istoric “SOLDAT” din 
parcul Mihai I in  parcul Trandafirilor din b-dul Carol I f.nr.” (Etapa I, II si 
III)  

137.00 

  Total capitol B 
 

507.00 

    

 

C.  Alte cheltuieli de investiţii 
  

1 
PUZ modernizare si cai de comunicatii zona Muscel, Arinului, 
Rezervoarelor  

59.50 

2 
SF extindere retea de apa potabila Cartier 21 decembrie (Soseaua 
Paltinu)  

15.00 

3 Optimizare harta de impozitare  
23.80 

4 
Concurs de solutii pentru realizarea monumentului in parcul "Soldat"-
Ansamblul "Trei Panouri Votive"  

250.00 

5 Cadastru general-cofinantare ANCPI 
 

119.00 

6 

Servicii topo-cadastrale pentru realizarea lucrarilor de inregistrare 
sistematica pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in cartea 
funciara a imobilelor din extravilanul si intravilanul UAT municipiul 
Campina-finantare buget de stat 

 
110.40 

7 Imbunatatirea infrastructurii educationale prin construirea unei gradinite 
in municipiul Campina  

17.85 

8 SF construire de locuinte sociale pentru persoanele defavorizate din 
municipiul Campina, conform SDL aprobata  

160.00 

9 
SF modernizare strazi din municipiul Campina, conform SDL aprobata  

160.00 

10 Reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public in 
municipiul Campina  

45.00 

11 Actualizare SF Modernizare Fantana cu Ciresi  
50.00 

12 Studiu de oportunitate Parc industrial  
20.00 

13 PUD Sala polivalenta  
15.00 

14 DALI reparatii capitale cladire de patrimoniu bdul.Culturii nr.31  
12.50 

15 DALI reparatii capitale cladire de patrimoniu str.Grivitei, nr.89  
12.50 

16 
DALI reparatii capitale cladire de patrimoniu Calea Doftanei, nr.204  

12.50 



17 Cumparare teren in suprafata de 2.467 mp din str.Ecaterina Teodoroiu, 
nr.28  

330.00 

18 SF imobil administrativ str.Industriei, nr.1 (Ambulanta, etc.)  
100.00 

19 SF reabilitare Parcul Trandafirilor  
30.00 

20 SF si documentatii automate de taxare parcare  
25.00 

  Total capitol C 
 

1,568.05 

    

 

C.  Dotări de investiţii 
  

1 Structura demontabila pentru sens giratoriu temporar intersectia 
str.Voila cu soseaua Paltinu  

7.50 

2 Mobilier locuri de joaca  
205.00 

3 Achizitie si montaj bariere in parcarile din spatele blocurilor din 
str.Mihai Eminescu si str.Soarelui  

27.90 

4 Bariera automata complet echipata Parcarea centrala  
26.00 

5 Centrale termice unitati de invatamant, gradinite si punctele de lucru 
ale Primariei municipiului Campina  

100.00 

6 Motocositoare Sera  
6.00 

7 Fierastrau mecanic telescopic Sera  
3.00 

8 Motofoarfeca gard viu Sera  
3.00 

9 Motofierastrau Sera   
3.00 

10 Automate de taxare parcare  
175.00 

11 Freza  zapada Sera  
16.00 

12 Achizitie si montaj statie maxi-taxi  
10.00 

  
Total capitol C 

 
582.40 

 
 

    TOTAL CAPITOL 70.02 
 

4,288.55 

  
  Cap.74.02 PROTECTIA MEDIULUI 

  

 

A.  Lucrări in continuare 

  
1  Colectare ape pluviale intersectie str.Muscel, Drumul Taberei, 

str.I.H.Radulescu  
650.00 

  Total capitol A 
 

650.00 

 

 

    TOTAL CAPITOL 74.02 
 

650.00 

  
  Cap.84.02 TRANSPORTURI 

  

 

A.  Lucrari in continuare 

  1 Reparatii si reabilitare strada Bobalna 
 

3,000.00 

2 Reparatii si reabilitare Calea Doftanei  
 

702.00 

  Total capitol A 
 

3,702.00 

 

 

  
 

B.  Lucrari  noi 

  1 Reabilitare soseaua Paltinu 
 

100.00 

2 Reabilitare si combatere inundatii alee formata din al.Salcimului 
 

70.00 

3 Reabilitare strada Dealului - tronson intersectie cu Calea Doftanei 
 

675.00 

4 Modernizare str.Drumul Taberei 
 

100.00 

5 Modernizare si consolidare str.Siret 
 

100.00 

  Total capitol B 
 

1,045.00 

 

 
 
 

  



 

C.  Alte cheltuieli de investiţii 
  

1 

Expertiza tehnica si documentatii aferente consolidarii bulevardului 
Carol I de la intersectia cu str.Siret pana la pod Lunca Cornului 

 
100.00 

2 

SF modernizare aleea Fagului, alee din str.Muncii, alee din 
str.Independentei, alee din str.Oradea, alee din str.Targu Mures si alee 
din str.Siret 

 
75.00 

3 

Actualizare si refacere documentatie tehnica reparatii si reabilitare 
str.Voila 

 
50.00 

4 SF modernizare strada Trandafirilor 

 
15.00 

5 SF modernizare str.Ion Campineanu 

 
15.00 

  Total capitol C 
 

255.00 

 
 

  

 

C.  Dotări de investiţii 
  

1 Achizitie si montaj sistem de supraveghere la baza de productie  
24.80 

2 Motofierastrau Atelier strazi  
3.00 

3 Freza zapada Atelier strazi  
16.00 

4 Masina de frezat cioate si radacini Atelier Strazi  
36.00 

  Total capitol C 
 

79.80 

    
  

  TOTAL CAPITOL 84.02 
 

5,081.80 

  
    TOTAL GENERAL : 

 
10,537.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA                                                       

  

 
JUD.PRAHOVA                                            

  

 
MUNICIPIUL CAMPINA                                 

  

 
CONSILIUL LOCAL                                                      

  
    LISTA COMPARATIVA                                                           

cheltuielilor de capital (obiective de investitii) pe anul 2019 

  
mii lei 

 
Cap.51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE Existent Propus 

 
C.  Alte cheltuieli de investiţii 

  1 Echipamente si retele de calcul 60.00 81.20 

2 Softuri si licente 70.00 67.50 

3 Sistem informatic integrat la nivelul primariei 200.00 200.00 

4 Multifunctionale si imprimante 40.00 23.32 

5 Sistem de detectie, avertizare si alarmare la incendiu -
Directia economica 

15.00 15.00 

6 Container cu destinatie camera servere 0.00 17.85 

7 Grup electrogen pentru camera servere 0.00 17.85 

  TOTAL CAPITOL 51.02 385.00 422.72 

 
   Cap.54.02 SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANEI 

  
 

C.  Dotari de investitii 

  1 Soft C.I. si antivirus  13.00 13.00 

2 Imprimanta  7.00 7.00 

  Total capitol C 20.00 20.00 

      TOTAL CAPITOL 54.02  20.00 20.00 

    Cap.66.02 SERVICII DE SANATATE PUBLICA 
  

 
C.  Dotari de investitii 

  1 Softuri si licente dispensare scolare 2.00 2.00 

  Total capitol C 2.00 2.00 

      TOTAL CAPITOL 66.02 2.00 2.00 

    Cap.67.03 CULTURA, RECREERE, RELIGIE 
  

 
C.  Dotari de investitii 

  1 Softuri si licente  0.00 2.00 

  Total capitol C 0.00 2.00 

      TOTAL CAPITOL 67.03 0.00 2.00 

    Cap. 68.05 ASISTENTA SOCIALA 

  
 

C.  Dotări de investiţii 
  1 Centrala termica si sistem de incalzire Cantina 70.00 70.00 

  
Total capitol C 70.00 70.00 

    
    TOTAL CAPITOL 68.05 70.00 70.00 

  
 
 

 



Cap.70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

  

 

A.  Lucrări în continuare 

  
1 Reparatii capitale Camin energetic str.Lt.col.Oprescu Adrian, 

nr.4, parter si etajul 1 
684.10 684.10 

2 Amenajare teren sport Gradinita nr.5 100.00 100.00 

3 Cimitir uman "Lumina" 400.00 150.00 

4 Reabilitare Parc situat in b-dul Carol I (Soldat) 237.00 237.00 

5 Blocuri locuinte de necesitate 460.00 460.00 

  
Total capitol A 1,881.10 1,631.10 

    

 

B.  Lucrări noi 

  1 Sala de sport Scoala Ion Campineanu 100.00 50.00 

2 
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din 
municipiul Campina 20.00 20.00 

3 Extindere cimitir uman Bobilna 300.00 200.00 

4 Reabilitare termica blocuri de locuinte bdul.Carol I 100.00 50.00 

5 Sistematizare verticala si utilitati blocuri ANL  50.00 50.00 

6 

Proiectare si executie reamplasare monument istoric 
“SOLDAT” din parcul Mihai I in  parcul Trandafirilor din b-dul 
Carol I f.nr.” (Etapa I, II si III) 

137.00 137.00 

  Total capitol B 707.00 507.00 

    

 

C.  Alte cheltuieli de investiţii 
  

1 
PUZ modernizare si cai de comunicatii zona Muscel, Arinului, 
Rezervoarelor 59.50 59.50 

2 
SF extindere retea de apa potabila Cartier 21 decembrie 
(Soseaua Paltinu) 

15.00 15.00 

3 Optimizare harta de impozitare 23.80 23.80 

4 
Concurs de solutii pentru realizarea monumentului in parcul 
"Soldat"-Ansamblul "Trei Panouri Votive" 250.00 250.00 

5 Cadastru general-cofinantare ANCPI 119.00 119.00 

6 

Servicii topo-cadastrale pentru realizarea lucrarilor de 
inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea 
inscrierii in cartea funciara a imobilelor din extravilanul si 
intravilanul UAT municipiul Campina-finantare buget de stat 

110.40 110.40 

7 Imbunatatirea infrastructurii educationale prin construirea 
unei gradinite in municipiul Campina 

17.85 17.85 

8 SF construire de locuinte sociale pentru persoanele 
defavorizate din municipiul Campina, conform SDL aprobata 

160.00 160.00 

9 SF modernizare strazi din municipiul Campina, conform SDL 
aprobata 

160.00 160.00 

10 Reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public 
in municipiul Campina 

45.00 45.00 

11 Actualizare SF Modernizare Fantana cu Ciresi 50.00 50.00 

12 Studiu de oportunitate Parc industrial 20.00 20.00 

13 PUD Sala polivalenta 15.00 15.00 

14 
DALI reparatii capitale cladire de patrimoniu bdul.Culturii 
nr.31 

12.50 12.50 

15 DALI reparatii capitale cladire de patrimoniu str.Grivitei, nr.89 12.50 12.50 

16 DALI reparatii capitale cladire de patrimoniu Calea Doftanei, 
nr.204 

12.50 12.50 



17 Cumparare teren in suprafata de 2.467 mp din str.Ecaterina 
Teodoroiu, nr.28 

330.00 330.00 

18 SF imobil administrativ str.Industriei, nr.1 (Ambulanta, etc.) 100.00 100.00 

19 SF reabilitare Parcul Trandafirilor 30.00 30.00 

20 SF si documentatii automate de taxare parcare 25.00 25.00 

  Total capitol C 1,568.05 1,568.05 

    

 

C.  Dotări de investiţii 
  

1 Structura demontabila pentru sens giratoriu temporar 
intersectia str.Voila cu soseaua Paltinu 

7.50 7.50 

2 Mobilier locuri de joaca 205.00 205.00 

3 Achizitie si montaj bariere in parcarile din spatele blocurilor 
din str.Mihai Eminescu si str.Soarelui 

27.90 27.90 

4 Bariera automata complet echipata Parcarea centrala 26.00 26.00 

5 Centrale termice unitati de invatamant, gradinite si punctele 
de lucru ale Primariei municipiului Campina 

100.00 100.00 

6 Motocositoare Sera 6.00 6.00 

7 Fierastrau mecanic telescopic Sera 3.00 3.00 

8 Motofoarfeca gard viu Sera 3.00 3.00 

9 Motofierastrau Sera  3.00 3.00 

10 Automate de taxare parcare 175.00 175.00 

11 Freza  zapada Sera 16.00 16.00 

12 Achizitie si montaj statie maxi-taxi 10.00 10.00 

  
Total capitol C 

582.40 582.40 

 
 

    TOTAL CAPITOL 70.02 4,738.55 4,288.55 

  
  Cap.74.02 PROTECTIA MEDIULUI 

  

 

A.  Lucrări in continuare 

  
1  Colectare ape pluviale intersectie str.Muscel, Drumul 

Taberei, str.I.H.Radulescu 
650.00 650.00 

  Total capitol A 650.00 650.00 

 

 

    TOTAL CAPITOL 74.02 650.00 650.00 

  
  Cap.84.02 TRANSPORTURI 

  

 

A.  Lucrari in continuare 

  1 Reparatii si reabilitare strada Bobalna 3,000.00 3,000.00 

2 Reparatii si reabilitare Calea Doftanei  100.00 702.00 

  Total capitol A 3,100.00 3,702.00 

 

 

  
 

B.  Lucrari  noi 

  1 Reabilitare soseaua Paltinu 250.00 100.00 

2 
Reabilitare si combatere inundatii alee formata din 
al.Salcimului 

70.00 70.00 

3 
Reabilitare strada Dealului - tronson intersectie cu Calea 
Doftanei 

675.00 675.00 

4 Modernizare str.Drumul Taberei 100.00 100.00 

5 Modernizare si consolidare str.Siret 100.00 100.00 

  Total capitol B 1,195.00 1,045.00 

 
 

  



 

C.  Alte cheltuieli de investiţii 
  

1 

Expertiza tehnica si documentatii aferente consolidarii 
bulevardului Carol I de la intersectia cu str.Siret pana la pod 
Lunca Cornului 

100.00 100.00 

2 

SF modernizare aleea Fagului, alee din str.Muncii, alee din 
str.Independentei, alee din str.Oradea, alee din str.Targu 
Mures si alee din str.Siret 

75.00 75.00 

3 

Actualizare si refacere documentatie tehnica reparatii si 
reabilitare str.Voila 100.00 50.00 

4 SF modernizare strada Trandafirilor 15.00 15.00 

5 SF modernizare str.Ion Campineanu 15.00 15.00 

  Total capitol C 305.00 255.00 

 
 

  

 

C.  Dotări de investiţii 
  

1 
Achizitie si montaj sistem de supraveghere la baza de 
productie 

24.80 24.80 

2 Motofierastrau Atelier strazi 3.00 3.00 

3 Freza zapada Atelier strazi 16.00 16.00 

4 Masina de frezat cioate si radacini Atelier Strazi 36.00 36.00 

  Total capitol C 79.80 79.80 

    
  

  TOTAL CAPITOL 84.02 4,679.80 5,081.80 

  
    TOTAL GENERAL : 10,545.35 10,537.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Direcția Economică 
Nr.69.009/19 iulie 2019 
       

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor 

terţiari de credite pe anul 2019 
 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019, structura bugetului local este realizată pe cele două secțiuni: 

- secțiunea de funcționare; 
- secțiunea de dezvoltare. 
Pe fiecare secțiune, veniturile și cheltuielile sunt identificate conform 

legislației actuale.  
Pe partea de venituri, bugetul local cuprinde totalitatea veniturilor pe surse de 

proveniență. Fundamentarea veniturilor proprii pentru acest buget a fost realizată, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

 
VENITURI 

Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 89,23 mii lei la 
următorii indicatorii: 
–  36.50  – Alte venituri prin diminuare cu suma de 187,53 mii lei; 
– 37.01 – Donații și sponsorizări  prin suplimentare cu suma de 0,57 mii lei; 
– 39.00 – Venituri din valorificarea unor bunuri prin suplimentare cu suma de 28,64 
mii lei; 
– 42.41 – Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății prin suplimentare 
cu suma de 10,57 mii lei; 
– 48.02 – Fondul Social European  (FSE) prin suplimentare cu suma de 58,52 mii 
lei. 
 

CHELTUIELI 
        

Cap 51.02 Autorități publice și actiuni externe 
 

În cadrul SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 
Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 20,60 mii lei 

la cheltuieli cu bunuri și servicii (16,00 mii lei materiale și prestări servicii cu 
caracter funcțional și 4,60 mii lei pentru alte obiecte de inventar). 

 
 
 



În cadrul SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 
Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 37,72 mii lei 

la următoarele obiective de investiții: 
- "Echipamente și rețele de calcul " se suplimentează cu suma de 21,20 mii 

lei; 
- "Softuri și licențe" se diminuează cu suma de 2,50 mii lei; 
- "Multifuncționale și imprimante " se diminuează cu suma de 16,68 mii lei; 
Se intoduc pe lista de investiții două obiective noi: 
- " Container cu destinație camera servere" cu suma de 17,85 mii lei; 
- "Grup electrogene pentru camera servere" cu suma de 17,85 mii lei.  
Se introduce un nou proiect cu titlul "Soluții informatice integrate pentru 

simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul 
Municipiului Câmpina" cod SMIS 129261, ca urmare a semnării contractului de 
finanțare nr. 372/27.06.2019 și se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 
58,52 mii lei. 

 
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie 

 
În cadrul SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE și SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE: 
 
Bibliotecă Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 2,00 

mii lei de la alte obiecte de inventar și suplimentare cu aceeași sumă pe Anexa 2 
prin introducerea unui nou obiectiv de investiții " Softuri și licențe". 

 
Cap.70.02 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale 
 
În cadrul SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 

Se modifică prevederile bugetare cu suma de 5,08 mii lei după cum urmează: 
- prin suplimentare cu suma de 20,08 mii lei la cheltuieli cu bunuri și 

servicii ca urmare a modificărilor intervenite pe lista de reparații și pentru 
achiziționarea serviciilor de realizare a fișei analitice de inventariere și 
studiul istorico-arhitectural în vederea clasării ca monument istoric a 
Capelei Hernea situate pe Aleea Parcului; 

- prin diminuare cu suma e 15,00 mii lei ca urmare a modificărilor 
intervenite pe lista de reparații. 
 

În cadrul SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 450,00 mii lei la 

următoarele obiective de investiții: 
- "Cimitir uman "Lumina" cu suma de 250,00 mii lei; 
- "Sala de sport Scoala Ion Campineanu "cu suma de 50,00 mii lei; 
- "Extindere cimitir uman Bobilna" cu suma de 100,00 mii lei; 
- "Reabilitare termica blocuri de locuinte bdul.Carol I" cu suma de 50,00 

mii lei. 
 
 



Cap. 84.02. Străzi 
 

În cadrul SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 
Se modifică prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 155,00 mii lei ca 

urmare a modificărilor intervenite pe lista de reparații. 
 
În cadrul SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 

Se modifică prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 402,00 mii lei la 
următoarele obiective de investiții: 

- "Reparatii si reabilitare Calea Doftanei" se suplimentează cu suma de 
602,00 mii lei; 

- "Actualizare si refacere documentatie tehnica reparatii si reabilitare 
str.Voila" cu suma de 50,00 mii lei; 

- "Reabilitare soseaua Paltinu" cu suma de 150,00 mii lei. 
 

II.În cadrul ordonatorilor terțiari s-a solicitat rectificare bugetară de către: 
 
Școala Gimnazială ,,Ion Câmpineanu" Municipiul Câmpina 
Solicită realocare de sume în cadrul bugetului aprobat între articole și 

alineate la cheltuieli cu bunuri și servicii. 
 
 
 

Director executiv economic, 
Ec. Tudorache Florentina-Alice 

 
 

Şef serviciu – Impozite şi taxe locale, 
Ec. Birligiu Cristi Vasile 

 
 

Şef serviciu – Buget, Finanţe, Contabilitate, 
Ec. Pulez Loredana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S E C R E T A R 
Nr.69.010/19 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.69.007/19 iulie 2019, formulat de ing.Tiseanu Horia 
Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.69.009/19 iulie 2019, întocmit de Direcția economică, din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, 
pe anul 2019, motivat de prevederile: 

- Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;  
- art.19, alin.(2), art.26, art.39, art.49, alin.(5) şi art.58 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
- 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.”b” și alin.(4), lit.”a” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 
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