
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii Municipiului Câmpina cu Comuna Bănești 
 pentru realizarea obiectivului ”Amenajare podeț peste râul Doftana” 

 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.3.405/7 februarie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea asocierii Municipiului Câmpina cu Comuna Bănești pentru realizarea 
obiectivului ”Amenajare podeț peste râul Doftana”;  

Ținând seama de: 
 - raportul nr.4.092/14 februarie 2020, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.093/14 februarie 2020, promovat de Direcția investiții din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.094/14 februarie 2020, 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 de finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi 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 Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.4.095/14 februarie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și 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.”e” și alin.(9), lit.”c” 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.”f” din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. – Se aprobă asocierea Municipiului Câmpina cu Comuna Bănești 
pentru realizarea obiectivului ”Amenajare podeț peste râul Doftana”. 

 Art.2.(1) – Principalii indicatori tehnico – economici sunt cei aprobați prin 
H.C.L. nr.40/22 martie 2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Câmpina cu 
Consiliul Județean Prahova și Comuna Bănești pentru realizarea obiectivului 
”Amenajare podeț peste râul Doftana”. 

  (2) – Valoarea lucrărilor rămase de executat pentru finalizarea 
obiectivului ”Amenajare podeț peste râul Doftana” este de 1.243.064 lei. 



Art.3. – Municipiul Câmpina contribuie la finanțarea obiectivului 
”Amenajare podeț peste râul Doftana”, cu o cotă de participare de 10% din 
valoarea lucrărilor rămase de executat prevăzută la art.2, alin.(2). 

Art.4. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Câmpina să semneze 
pentru și în numele Municipiului Câmpina, Contractul de asociere între autoritățile 
publice locale prevăzute la art.1. 

 Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției juridice; 
- Direcției economice; 
- Direcției investiții; 
- Comunei Bănești; 
- Serviciului administrarea domeniului public și privat; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului. 

   
 

 
   Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 
          Consilier,          Secretar General, 
                                                                   jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
Câmpina, ___ februarie 2020  
Nr. ____     
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
         



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.3.405/7 februarie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Câmpina  

cu Comuna Bănești pentru realizarea obiectivului  
”Amenajare podeț peste râul Doftana” 

 

 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 asocierii 
Municipiului Câmpina cu Comuna Bănești pentru realizarea obiectivului 
”Amenajare podeț peste râul Doftana”. 
 Proiectul de hotărâre are la bază adresa Primăriei Comunei Bănești 
nr.1.468/16 ianuarie 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina cu 
nr.2.011/28 ianuarie 2020, prin care se solicită încheierea unui parteneriat între 
Municipiul Câmpina și Comuna Bănești în scopul realizării obiectivului de 
investiții ”Amenajare podeț peste râul Doftana”. 
 Prin H.C.L. nr.18/23 februarie 2017 s-a aprobat asocierea Municipiului 
Câmpina cu Consiliul Județean Prahova și Comuna Bănești pentru realizarea 
acestui obiectiv, însă din adresă rezultă necesitatea adoptării unei noi hotărâri care 
să reglementeze doar asocierea dintre Comuna Bănești și Municipiul Câmpina. 
 Cota de participare solicitată este de 10% din valoarea lucrărilor rămase de 
executat pentru finalizarea acestui obiectiv, respectiv 1.243.064 lei. 
 Totodată, suntem informați că pentru realizarea obiectivului  ”Amenajare 
podeț peste râul Doftana” s-a finalizat procedura de achiziție și a fost încheiat 
contractul de lucrări nr.8.704/22 iulie 2019, cu o valoare de 1.885.435 lei. 
 Oportunitatea acestei asocieri a fost apreciată de autoritățile publice locale 
încă din anul 2017 când a fost adoptată prima hotarâre, fapt pentru care propun 
acest proiect de hotărâre care aduce modificări doar în ceea ce privește forma de 
asociere.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propun plenului Consiliului local 
adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, modificată și completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”e” și alin.(9), lit.”c” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”f” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu 

edit.B.L.                                                                                                      



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.4.095/14 februarie 2020 

 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al 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 proiectul 
de hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.3.405/7 februarie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
  - raportul nr.4.092/14 februarie 2020, promovat de Direcția juridică 
din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.093/14 februarie 2020, promovat de Direcția investiții din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.094/14 februarie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Câmpina cu Comuna 
Bănești pentru realizarea obiectivului ”Amenajare podeț peste râul Doftana”, 
motivat de prevederile: 

- art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și 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.”e” și alin.(9), lit.”c” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”f” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  
  

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
 
edit.B.L.                                                                                                                          
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