
,CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor  
tehnico-economici (faza DALI) pentru realizarea obiectivului de investiţii 

“Creşterea eficienţei energetice în Spitalul Municipal Câmpina”,  
Cod SMIS 118643 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.13.706/19 iunie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici (faza 
DALI) pentru realizarea obiectivului de investiţii “Creşterea eficienţei energetice în 
Spitalul Municipal Câmpina”, Cod SMIS 118643; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.13.707/19 iunie 2020,  promovat de Serviciul de achizitii publice 
- Compartimentul programe  de finanțare, relații internaționale și protocol din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.708/19 iunie 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 finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.13.709/19 iunie 2020; 

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 B - Clădiri publice;  
           - 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; 
 - O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - 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, cu modificările și completările ulterioare; 



 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, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.  

 
 Art.1.(1) - Se aprobă devizul general actualizat (faza DALI), pentru realizarea 
obiectivului de investiţii “Cresterea eficientei energetice în Spitalul Municipal 
Câmpina”, Cod SMIS 118643, după cum urmează: 
                - valoare totală investiție: 26.522.553,97 lei (inclusiv TVA) 
                    din care C+M:   21.084.959,36 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; 
- Serviciului administrarea domeniului public și privat. 

  
 

        Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
       Consilier,             Secretar General,           
                                                                                            jr.Moldoveanu Elena 
        
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iunie 2020  

Nr. ___                                          
 
                  
 

 

 

 

 

 



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.13.706/19 iunie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor                           

tehnico-economici (faza DALI) pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Creşterea eficienţei energetice în Spitalul Municipal Câmpina”,  

Cod SMIS 118643 
 

 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, cu modificările și 
completările ulterioare 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 actualizării devizului 
general şi a indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) pentru realizarea 
obiectivului de investiţii “Creşterea eficienţei energetice în Spitalul Municipal 
Câmpina”, Cod SMIS 118643.        
  Proiectul “Cresterea eficientei energetice în Spitalul Municipal Campina” a 
fost depus la faza DALI, in anul  2017, iar contractul de finantare a fost semnat pe 
data de 19 martie 2020. 

Actualizarea devizului general (faza DALI) este necesara avand in vedere 
modificarile survenite  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.  

Mentionam ca, in urma aplicarii modificarilor legislative mai sus amintite, in 
cadrul Devizului General au aparut modificari si anume: cresterea valorii manoperei 
si modificare CAS.  

Totodata actualizarea devizului general faza DALI este necesara avand in 
vedere  ca  pretul materialelor de constructii a crescut fata de anul 2017 cand a fost 
intocmit devizul general aferent fazei DALI si cererea de finantare a fost depusa 
spre evaluare, fapt care s-a reflectat in tentativele de atribuire a contractului de 
proiectare si lucrari (au fost publicate trei anunturi de atribuire a contractului mai 
sus mentionat).   

In consecinta modificarile intervenite in valoarea devizului cuprind 
urmatoarele:  
 - pretul la unele materiale de constructie si echipamente a fost actualizat la 
nivelul anului 2020; 

- cresterea valorii manoperei si modificare CAS conform 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.  



In consecinta valorile actualizate pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Creșterea eficienței energetice  în spitalul municipal Câmpina”, Cod SMIS 118643, 
sunt valoare totală investiție: 26.522.553,97 lei (inclusiv TVA), din care C+M: 
21.084.959,36 lei (inclusiv TVA).  
 Mentionam ca ulterior aprobarii actualizarii prin HCL a devizului general, a 
indicatorilor tehnico economici (faza DALI) pentru realizarea obiectivului de 
investiţii “Cresterea eficientei energetice in spitalul municipal Campina”, Cod SMIS 
118643, se va elabora un Act Aditional la Contractul de finantare prin intermediul 
caruia vom transfera de la capitolul Diverse si neprevazute la capitolul Lucrari 
pentru investitia de baza suma de 3.605.107,68 lei cu TVA.  

Având în vedere cele expuse mai sus, propun adoptarea prezentului proiect de 
hotărâre.  
 Cadrul legal aplicabil: 
 - Programul 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 B - Clădiri publice;  
           - 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 O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 
  

PRIMAR, 
                            ing.Tiseanu Horia Laurențiu 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Serviciul de achizitii publice/ Compartimentul programe  de finanțare, relații 
internaționale și protocol 
Nr.13.707/19 iunie 2020 
 
 

RAPORT  
 

privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico 
economici (faza DALI) pentru realizarea obiectivului de investiţii “Creşterea 

eficienţei energetice în spitalul municipal Câmpina”, Cod SMIS 118643 
 

 Implementarea acestui proiect contribuie la îndeplinirea obiectivului O1 -
“Reducerea consumului specific de energie în clădirile municipale cu  15% 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 privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico economici (faza 
DALI) actualizati si a bugetului actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Cresterea eficientei energetice in spitalul municipal Campina”, Cod SMIS 118643  

Totodata actualizarea devizului general faza DALI este necesara avand in vedere  ca  
pretul materialelor de constructii a crescut fata de anul 2017 cand a fost intocmit devizul 
general aferent  fazei DALI si cererea de finantare a fost depusa spre evaluare,  fapt care s-
a reflectat in tentativele de atribuire a contractului de proiectare si lucrari. 

In justificarea actualizarii devizului general, urmare incercarilor nereusite de 
atribuire a contractului de proiectare si lucrari de executie, a fost luat in calcul si punctul 
de vedere al unor potentiali ofertanti care solicita suplimentarea valorii sumei estimate pe 
motiv ca nici preturile din DALI si nici manopera nu mai sunt de actualitate.   
 Mentionam ca ulterior aprobarii actualizarii prin HCL a devizului general, a 
indicatorilor tehnico economici (faza DALI) pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Cresterea eficientei energetice in spitalul municipal Campina”, Cod SMIS 118643, se va 
elabora un Act Aditional la Contractul de finantare prin intermediul caruia vom transfera 
de la capitolul Diverse si neprevazute la capitolul Lucrari pentru investitia de baza suma de 
3.605.107,68 lei cu TVA.  
 Urmare celor de mai sus mentionam ca valoarea totala a proiectului fara TVA, nu se 
modifica. Ca rezultat (urmare actualizarii valorii lucrarilor au crescut proportional cotele 
ISC/CSC, care nu sunt purtatoare de TVA) astfel valoarea totala a proiectului scade cu 
suma de 5.799,28 lei aferent TVA. 
 



In urma analizei efectuate asupra costurilor actuale pentru anumite articole de 
deviz, s-a constatat ca devizul elaborat la faza DALI in 2017 este subevaluat nu 
numai in ceea ce priveste aplicarea OUG nr.114/ 28 decembrie 2018, ci si al 
cresterii preturilor materialelor. 
 Astfel conform devizului general actualizat, anexat: 
                -  valoare totală investiție:   26.522.553,97 lei (inclusiv TVA) 

                 - din care C+M                :   21.084.959,36 lei (inclusiv TVA).  
  
 
 Având în vedere cele expuse mai sus, consideram ca proiectul de hotarare 
respecta condițiile de legalitate tehnico – juridic necesare aprobării. 
 
                                                Manager Proiect, 
                                               Hoitan Rodica Daniela 
                                                                              
 
                                                                                        Asistent manager, 
                                                                                         Boldojar Anisoara       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SECRETAR GENERAL 
Nr.13.709/19 iunie 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, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma actelor 
normative și administrative proiectul de hotărâre inițiat care are la bază referatul de 
aprobare nr.13.706/19 iunie 2020, formulat de ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul 
Municipiului Câmpina; 

Având în vedere: 
  - raportul nr.13.707/19 iunie 2020,  întocmit de Serviciul de achizitii publice - 
Compartimentul programe  de finanțare, relații internaționale și protocol din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.708/19 iunie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 

acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico 
economici (faza DALI) pentru realizarea obiectivului de investiţii “Creşterea 
eficienţei energetice în spitalul municipal Câmpina”, Cod SMIS 118643, 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 B - Clădiri publice;  
           - 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; 
 - O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - 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, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

edit.B.L. 
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