
          CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent  
Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a cheltuielilor 

aferente, rezultate în urma elaborării PT-ului,  pentru realizarea obiectivului 
de investiții “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale  

din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177 
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.68.973/18 iulie 2019 a d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare 
nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a cheltuielilor aferente, rezultate în urma 
elaborării PT-ului, pentru realizarea obiectivului de investiții “Creșterea eficienței 
energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177; 
 - raportul nr.68.975/18 iulie 2019,  promovat de Serviciul achizitii publice - 
Compartimentul programe  de finanțare, relații internaționale și protocol din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.976/18 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.68.977/18 iulie 
2019; 
 În baza art.3, alin.(3) din Contractul de finanțare nr.3143/25 septembrie 2018; 

În conformitate cu prevederile: 
 - Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice 
și în sectorul locuințelor Operațiunea A - Clădiri rezidențiale emis de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului – Autoritatea de management pentru Programul 
Operațional Regional.  
  - art.71, alin.(1) din O.U.G. nr.114/28 decembrie 2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 
 - instrucțiunea AMPOR nr.112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 
din O.U.G. nr.114/2018, publicata in M.Of. nr.1116 din 2018; 
 -  O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 - 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. -  Se aprobă bugetul actualizat al proiectului aferent Contractului de 
finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a cheltuielilor aferente, rezultate în 
urma elaborării PT-ului, pentru realizarea obiectivului de investiții “Creșterea 
eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 
126177, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Se aprobă valoarea totală a Proiectului “Creșterea eficienței 
energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177, în 
cuantum de 995.465,82 (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 731.023,52 
lei și valoare totală neeligibilă în valoare de 264.442,30 lei. 
 Art.3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Câmpina, în 
valoare de 292.409,41 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea de 40% din 
valoarea eligibilă a proiectului. 
 Art.4. – 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.68.973/18 iulie 2019 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului 
aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a 

cheltuielilor aferente, rezultate in urma elaborării PT-ului,  pentru realizarea 
obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice 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 bugetului 
actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 
septembrie 2018 si a cheltuielilor aferente, rezultate in urma elaborării PT-
ului,  pentru realizarea obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice 
în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177. 
 Cheltuielile aferente bugetului contractului de finanțare ce trebuie aprobate 
sunt: 

 Valoarea totala a Proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177, in cuantum de 
995.465,82 (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 731.023,52 lei 
(inclusiv TVA) si valoare totala neeligibila in valoare de 264.442,30 
lei(inclusiv TVA); 

 Contribuția proprie in proiect a Municipiului Campina, în valoare de 
292.409,41 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinațarea de 40% din valoarea 
eligibila a proiectului.  

 Având în vedere cele expuse mai sus, propun aprobarea bugetului actualizat al 
Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a cheltuielilor aferente, 
rezultate in urma elaborării PT-ului, pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, 
Cod SMIS 126177, pentru componenta din str.Victoriei, nr.6, bl.12, Municipiul 
Câmpina. 

Cadrul legal aplicabil: 
  - prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de 
investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în 
clădirile publice și în sectorul locuințelor Operațiunea A - Clădiri rezidențiale emis 
de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – Autoritatea de management 
pentru Programul Operațional Regional; 



  - prevederile art.71, alin.(1) din O.U.G. nr.114/28 decembrie 2018 privind 
instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene; 
 - prevederile instrucțiunii AMPOR nr.112/2019 cu privire la aplicarea 
prevederilor art.71 din O.U.G. nr.114/2018, publicata in M.Of. nr.1116 din 2018; 
 -  prevederile O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 bugetului actualizat al proiectului 

aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a 
cheltuielilor aferente, rezultate in urma elaborării PT-ului,  pentru realizarea 

obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale  
din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177 

 

 Având în vedere expunerea de motive a domnului primar ing.Tiseanu Horia 
Laurențiu privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent Contractului  
de finantre nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a cheltuielilor aferente, rezultate in 
urma elaborarii PT-ului,  pentru realizarea obiectivului de investiţii “Creșterea 
eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 
126177 si ținând seama de necesitatea implementării acestui proiect in Municipiul 
Câmpina, susținem aceasta propunere.  
 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. 
 Cheltuielile aferente bugetului contractului de finanțare ce trebuie aprobate 
sunt: 

- Actualizarea bugetului contractului de finanțare nr.3143 din 25 
septembrie 2018 si a cheltuielilor aferente, rezultate in urma elaborării PT-ului,  
pentru realizarea obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177. 

- Valoarea totala a Proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177, in cuantum de 
995.465,82 (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 731.023,52 lei (inclusiv 
TVA) si valoare totala neeligibila in valoare de 264.442,30 lei (inclusiv TVA); 

- Contribuția proprie in proiect a Municipiului Campina, în valoare de 
292.409,41 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea de 40% din valoarea 
eligibila a proiectului. 

Fata de cele mentionate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare respecta 
condițiile de legalitate tehnico – juridice necesare aprobării. 

 

     Sef serviciu,                                                               Manager  proiect, 
 ing.Ionete Mihaela                                                     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 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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