
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea devizului general actualizat,  
rezultat în urma elaborării PT-ului pentru realizarea obiectivului de investiţii 

“Creșterea eficienței energetic în clădirile rezidențiale din Municipiul 
Câmpina”, Cod SMIS 126177 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.68.968/18 iulie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării PT-ului pentru 
realizarea obiectivului de investiţii “Creșterea eficienței energetic în clădirile 
rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.68.970/18 iulie 2019,  promovat de Serviciul de achizitii publice 
- Compartimentul programe  de finanțare, relații internaționale și protocol din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.971/18 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, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.68.972/18 iulie 
2019; 

În conformitate cu prevederile : 
 - Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 3.1 - 
Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice 
şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale emis de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului – Autoritatea de management pentru Programul 
Operaţional Regional.  
           - art.10, alin.(6) din H.G.R. nr.907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii; 
          -  art.71, alin.(1) din  O.U.G. nr.114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea 
unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 
 - 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, 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”d” 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.(1) - Se aprobă devizul general actualizat, rezultat în urma elaborării 
PT-ului pentru realizarea obiectivului de investiţii “Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177, după cum 
urmează: 
            -  valoare totală:    1.004.617,21 lei (inclusiv TVA) 
                din care C+M:    933.370,43 lei (inclusiv TVA).  
  (2) - Devizul general actualizat constituie ANEXA, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției economice; 
- Direcției juridice; 
- Direcției investiții; 
- Serviciului achizitii publice - 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.68.968/18 iulie 2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat,  

rezultat în urma elaborării PT-ului pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Creșterea eficienței energetic în clădirile rezidențiale din Municipiul 

Câmpina”, Cod SMIS 126177 
 
 

 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 devizului 
general actualizat, rezultat în urma elaborării PT-ului pentru realizarea 
obiectivului de investiţii “Creșterea eficienței energetic în clădirile rezidențiale 
din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177. 
         Proiectul “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din 
Municipiul Câmpina” a fost depus la faza DALI, in noiembrie 2016, iar contractul 
de finantare a fost semnat pe data de 25 septembrie 2018. 

Prin calendarul de implementare a proiectului se stabileste ca inaintea    
executatilor lucrarilor din cadrul proiectului de finantare sa se intocmeasca proiectul 
tehnic si detaliile de executie. 

Avand in vedere Nota justifiativa din partea proiectantului SC TECH 
ITSOLUTIONS SRL nr.15276/02.07.2019 si a procesului verbal de receptie 
nr.15277/02.072019 a  proiectului tehnic, s-a constatat modificarea Devizului 
general al proiectului in aceasta faza (PT), fata de Devizul General faza DALI, 
depus la cererea de finantare.  

Aceste modificari au survenit ca urmare a prevederilor art.71, alin.(1) din 
O.U.G. nr.114/28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea 
unor acte normative si prorogarea unor termene, care a intrat in vigoare la sfarsitul 
anului trecut.   

Mentionam ca, la faza DALI in formularul C7 - lista resurselor cu mana de 
lucru tariful orar a fost de 7,50 lei/ora, iar in acest moment datorita modificarilor 
legislative mai sus mentionate, tariful minim orar este de 17,928 lei/ora. 

Acest lucru implica o crestere a valorii manoperei cu un procent de 
aproximativ 140%  fata de 2016, cand a fost elaborat DALI-ul si depusa cererea de 
finantare. 



De asemenea pretul materialelor de constructie a crescut cu un procent de 
aproximativ 40% fata de faza DALI, asa cum reiese din formularele C6-lista 
consumurilor cu materialele aferenta fazelor DALI, respectiv  PT. 
 Având în vedere cele expuse mai sus, propun adoptarea prezentului proiect de 
hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de 
investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în 
clădirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale emis 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Autoritatea de management 
pentru Programul Operaţional Regional; 
           - prevederile art.10, alin.(6) din H.G.R. nr.907/2016, privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
          -  prevederile art. 71, alin.(1) din  O.U.G. nr.114/ 28 decembrie 2018, privind 
instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”d” 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 Laurențiu 
 

 

 

 

 

 

                  Cod FP-06-02, ver.1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Serviciul de achizitii publice - Compartimentul programe  de finanțare, relații 
internaționale și protocol 
Nr.68.970/18 iulie 2019 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, 

rezultat în urma elaborarii PT-ului pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul 

Câmpina”, Cod SMIS 126177 
 

 Implementarea acestui proiect contribuie la îndeplinirea obiectivului O2 -
“Reducerea consumului specific de energie în clădirile rezidențiale de tip 
condomeniu blocuri de locuințe cu 30% până în 2020”, prevăzut în capitolul 
„Obiective pe termen scurt și mediu propuse” din Programul de Îmbunătățire a 
Eficienței Energetice pentru Municipiul Câmpina, document strategic relevant în 
cadrul POR 2014-2020 pentru prioritatea de investitii 3.1. 

Avand in vedere  art. 71 alin.(1) din OUG nr.114/ 28 decembrie 2018, privind 
instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene, care a intrat in vigoare la sfarsitul anului trecut  si a art. 10 alin. (6) din 
prevederile Hotărârii Guvernului României 907/2016, privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii se considera necesara aprobarea si 
actualizarea devizului general, rezultat in urma elaborarii PT-ului a obiectivului de 
investiţii “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul 
Câmpina”, Cod  SMIS 126177, conform devizului general, anexat, respectiv: 
                -  valoare totală: 1.004.617,21 lei (inclusiv TVA) 
                  - din care C+M: 933.370,43 lei (inclusiv TVA).  
 Având în vedere cele expuse mai sus, consideram ca proiectul de hotarare 
respecta condițiile de legalitate tehnico – juridic necesare aprobării. 
 
 
 Sef serviciu,                                                         Manager Proiect, 
Ing. Ionete Mihaela Teodora                               ing. Ionescu Balea Camelia 
                                                                              
 
                                                                                        Asistent manager, 
                                                                                         Boldojar Anisoara              
 
 



 
 

S E C R E T A R 
Nr.68.972/18 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.68.968/18 iulie 2019, formulat de ing.Tiseanu Horia 
– Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.970/18 iulie 2019, întocmit de Serviciul de achizitii publice - 
Compartimentul programe  de finanțare, relații internaționale și protocol din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.971/18 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 devizului general actualizat, rezultat în urma 
elaborării PT-ului pentru realizarea obiectivului de investiţii “Creșterea 
eficienței energetic în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod 
SMIS 126177, motivat de prevederile: 
 - Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 3.1 - 
Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice 
şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale emis de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului – Autoritatea de management pentru Programul 
Operaţional Regional.  
           - art.10, alin.(6) din H.G.R. nr.907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii; 
          -  art.71, alin.(1) din  O.U.G. nr.114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea 
unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 
 - 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; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”d” 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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