
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării de către Municipiul Câmpina a Proiectului 

”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, 
conform Acordului de Grant încheiat prin mecanismul interconectarea 

Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/CEF/ WiFi4EU/2-2019/017287-041192 
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.27.519/22 noiembrie 2019 al 
membrilor Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, 
sport şi turism, prin care propun aprobarea implementării de către Municipiul 
Câmpina a Proiectului ”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în 
comunitățile locale”, conform Acordului de Grant încheiat prin mecanismul 
interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/CEF/ WiFi4EU/2-2019/017287-
041192; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.27.520/22 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică – 
Compartimentul informatică; 
 - 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 comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport și 
turism; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.27.521/           
22 noiembrie 2019; 
 În conformitate cu prevederile: 

- 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.”c” și alin.(14) 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 implementarea de către Municipiul Câmpina a Proiectului 
”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, conform 
Acordului de Grant încheiat prin mecanismul interconectarea Europei (MIE) 
WiFi4EU nr.INEA/CEF/ WiFi4EU/2-2019/017287-041192. 

Art.2. – Aprobă locațiile de amplasare a punctelor de acces a rețelei WiFi, 
după cum urmează: : Parcul Regele Mihai I, Parcul Turnătorie, Parcul din cartierul 
Slobozia, Parcul din zona adiacentă Lacului bisericii, Primăria Municipiului 



Câmpina, Direcția economică, Pasajul pietonal de la ceas și zona adiacentă BCR, 
Parcul Durbac și Casa Căsătoriilor. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Direcției economice; 
  - Direcției juridice; 
  - Compartimentului informatică; 
  - 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 
    CONSILIERI 
Nr.27.519/22 noiembrie 2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării de către Municipiul 

Câmpina a Proiectului ”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în 
comunitățile locale”, conform Acordului de Grant încheiat prin mecanismul 

interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/CEF/ WiFi4EU/2-
2019/017287-041192 

 

 Subsemnații: Frăţilă Severius – Florin, Ioniță Daniel, Duran Andrei, Dochia 
Adrian, Topală Corina – Oana, membri ai Comisiei de specialitate sănătate, cultură, 
învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism, 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, supunem analizei și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre 
privind aprobarea implementării de către Municipiul Câmpina a Proiectului 
”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, 
conform Acordului de Grant încheiat prin mecanismul interconectarea 
Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/CEF/ WiFi4EU/2-2019/017287-041192. 

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază Nota de fundamentare  
întocmită de Direcția juridică – Compartimentul informatică nr.27.522/            
22 noiembrie 2019 prin care solicită adoptarea de către Consiliul local al 
Municipiului Câmpina a unui act administrativ care să ateste Acordul de Grant în 
ceea ce privește furnizarea serviciilor de acces la internet WiFi gratuit, în 
următoarele locații: Parcul Regele Mihai I, Parcul Turnătorie, Parcul din cartierul 
Slobozia, Parcul din zona adiacentă Lacului bisericii, Primăria Municipiului 
Câmpina, Direcția economică, Pasajul pietonal de la ceas și zona adiacentă BCR, 
Parcul Durbac și Casa Căsătoriilor. 

Implementarea proiectului presupune accesarea unei finanțări nerambursabile 
de 15.000 euro prin care se vor achiziționa și instala echipamente în punctele de 
acces WiFi, finanțare care este acordată numai furnizorilor de rețele înscriși în 
program. 
 Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre. 

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.129, alin.(14) 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. 

 

CONSILIERI, 
    dl.Frăţilă Severius – Florin  __________ 
    dl.Ioniță Daniel ___________________ 
    dl.Duran Andrei ___________________ 
    dl.Dochia Adrian __________________ 
    d-ra Topală Corina - Oana ___________ 
edit.B.L.                                                                                                  Cod FP-06-02, ver.1 
                                                  



 
 

S E C R E T A R 
Nr.27.521/22 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.27.519/22 noiembrie 2019, formulat de membrii 
Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 
 - raportul nr.27.520/22 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică – 
Compartimentul informatică, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea implementării de către Municipiul Câmpina a 
Proiectului ”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile 
locale”, conform Acordului de Grant încheiat prin mecanismul interconectarea 
Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/CEF/ WiFi4EU/2-2019/017287-041192, 
motivat de prevederile: 

- 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.”c” și alin.(14) 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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