
          CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea H.C.L. nr.90 din 25.07.2019 privind aprobarea bugetului 

actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare nr.3143 din  
25 septembrie 2018 și 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.26.656/14 noiembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
modificarea H.C.L. nr.90 din 25.07.2019 privind aprobarea bugetului actualizat al 
proiectului aferent Contractului de finanțare nr. 3143 din 25 septembrie 2018 și 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.26.657/14 noiembrie 2019, promovat de Serviciul achiziții publice 
- Compartimentul programe  de finanțare, relații internaționale și protocol din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr. 26.658/14 noiembrie 2019, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.417/21 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică 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.26.659/                 
14 noiembrie 2019; 
 În baza art.3, alin.(3) și art.9 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 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
 - Instrucțiunii AMPOR nr.112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 
din O.U.G. nr.114/2018, publicata în 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 și 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.I. – Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr.90/25.07.2019 privind 
aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare         
nr.3143 din 25 septembrie 2018 și 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.II – Se aprobă modificarea art.2 din H.C.L. nr.90/25.07.2019, care va avea 
următorul conținut: 
  ”Art.2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Creșterea eficienței 
energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177, în 
cuantum de 1.013.304,21 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 
731.023,52 lei (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă în valoare de       
282.280,69 lei (inclusiv TVA)”. 
 Art.III. – 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, 28 noiembrie 2019  

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



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.26.656/14 noiembrie 2019 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.90 din 25.07.2019 privind 
aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare 

nr.3143 din 25 septembrie 2018 și 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 

 
 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 pentru modificarea H.C.L nr.90 din 
25.07.2019 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. 

Ulterior aprobării H.C.L. nr.90/25.07.2019 prin care a fost aprobat bugetul 
actualizat al proiectului mai sus menționat, a fost necesară introducerea în bugetul 
proiectului a înca două activități: cheltuieli conexe organizării de șantier       
(9.210,60 lei (inclusiv TVA)) și cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe        
(8.627,79 lei).  

Ca urmare a modificării valorii totale a proiectului, se impune încheierea unui 
act adițional la contractul de finanțare nr.3143/25 septembrie 2018.  

Având în vedere cele de mai sus, propun: 
 - modificarea Anexei la H.C.L. nr.90/25.07.2019 privind aprobarea bugetului 
actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 
2018 și 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 bugetului actualizat, detaliat în 
Anexa la proiectul de hotărâre; 
 - aprobarea valorii totale a Proiectului, în cuantum de 1.013.304,21 lei (inclusiv 
TVA), din care valoare totală eligibilă 731.023,52 lei (inclusiv TVA) și valoare totală 
neeligibilă în valoare de 282.280,69 lei (inclusiv TVA)”. 
  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Direcția investitii - Compartiment programe de finanțare, relații internaționale  
Nr. 26.657/14 noiembrie 2019 

 

 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.90 din 

25.07.2019 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent 
Contractului de finanțare nr. 3143 din 25 septembrie 2018 și 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  al domnului Primar ing. Tiseanu Horia 
Laurențiu pentru aprobarea modificării HCL nr.90 din 25.07.2019 privind aprobarea 
bugetului actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 
septembrie 2018 și 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, respectiv a Art.2  și 
Anexei din acest act administrativ, susținem această propunere. 
 Ca urmare a elaborării proiectului tehnic a fost necesară actualizarea bugetului 
proiectului aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a 
cheltuielilor aferente. 

 Datorită modificărilor  intervenite în bugetul estimat al proiectului între 
capitolele bugetare, cu peste 10%, în temeiul art. 9, Condiții Generale din Contractul 
de finanțare mai sus menționat, se impune încheierea unui Act adițional la Contractul 
de finanțare și introducerea in bugetul proiectului a inca doua activitati, respectiv:  

- cheltuieli conexe organizării de șantier, în valoare de 9.210,60 lei (inclusiv 
TVA); 

- cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, în valoare de 8.627,79 lei. 
În aceste condiții valoarea totala a Proiectului “Creșterea eficienței energetice 

în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 126177, devine 
1.013.304,21 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 731.023,52 lei 
(inclusiv TVA) si valoare totala neeligibila 282.280,69  lei(inclusiv TVA). 

 Având în vedere cele expuse mai sus, propun aprobarea modificării HCL nr.90 
din 25.07.2019, respectiv Anexa și Art.2.   

 
 

                                                    Manager de  proiect,                                        

ing. Ionescu Balea Camelia 

 

 

 



 

 

S E C R E T A R 
Nr. 26.659/14 noiembrie 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. 26.656/14 noiembrie 2019, formulat de ing.Tiseanu 
Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr. 26.657/14 noiembrie 2019, întocmit de Serviciul de achizitii 
publice - Compartimentul programe  de finanțare, relații internaționale și protocol din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.26.658/14 noiembrie 2019, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.417/21 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre pentru modificarea H.C.L nr.90 din 25.07.2019 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, motivat de 
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; 
 - 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; 
 - 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” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
 
                                                SECRETAR, 

jr.Elena Moldoveanu 

edit.I.G.                                             Cod FP-06-04, ver.1  
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