
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la H.C.L. nr.

10 octombrie 2013 referitoare Ia modificarea si compIetarea
Anexei la H.C.L. nr.73/30 mai 2013

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) si alin.(4), lit."b", ale art.45, alin.(2),
art.63, alin.(l), lit."c" si alin.(4), Ht."c", precum si ale art.ll5, alin.(l), lit."b", alin.(3),
(5) si (6) din Legea administraJiei publice locale nr.215/2001, republicata,

Avand in vedere prevederile Ordonan{ei de Urgen{a a Guvernului nr.64/2007
privind datoria publica, cu modificarile $i completarile ulterioare, coroborate cu cele
ale Cap.IV din Legea nr.273/2006 privind fman{ele publice locale, cu modificarile $i
completarile ulterioare, precum $i cu cele ale Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind
constituirea, componen{a $i func{ionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Jinand seama de prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeana a autonomiei
locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.l99/1997;

Jinand seama de prevederile art.942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare
la contracte sau conven{ii;

Vazand prevederile Cap.IV - Tragerea liniei de fmantare, pct.4.5 si Cap.X -
Drepturile si obligatiile partilor, pct.l0.1., lit."k" din Contractul de credit - linie de
fmantate nr.26 din data de 4 iunie 2013;

Luand act de:
a) expunerea de motive a d-lui ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu, inregistrata sub

nr.64.200/23 noiembrie 2015;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, inregistrat sub nr.64.201/23 noiembrie 2015;
c) raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finan^e, administrarea domeniului public sl privat
$i agricultura;

d) avizul secretarului municipiului Campina,
Constatand necesitatea de a asigura resursele fmanciare pentru finan{area

lucrarilor de investi^ii publice de interes local - construire blocuri locuinte de
necesitate,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea si compIetarea Anexei la H.C.L. nr.l29/
10 octombrie 2013 referitoare la modificarea si compIetarea Anexei la H.C.L.
nr.73/30 mai 2013 privind aprobarea contractarii unei fmantari rambursabile interne in
valoare de 6.000.000 lei, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta
hotarare.



Art.2. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Campina sa semneze pentru
si in numele Municipiului Campina actul aditional la Contractul de credit - linie de
fmantare, mcheiat intre Banca Comerciala Romana S.A. $i Municipiul Campina.

Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
municipiului Campina.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului
municipiului, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului $i Prefectului
jude|ului Prahova si se aduce la cunostin{a publica prin publicarea in pagina de
internet www.primariacampina.ro.

Pre$edinte de sedin{a,
Consilier, "'

dl. Pitigoi Ioan - Adrian

v

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Campina, 26 noiembrie 2015
Nr. 120

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.l20/26 noiembrie 2015

Pre$edinte de $edin{a,
ConsiUer,

dl. Pitigoi Ioaii

LISTA
cheItuielilor de capital (obiective de investftii) din credite mterne B.C.R.

pe anul 2015

Cap.70.07 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
A. Lucrari in continuare
1. Blocuri locuinte de necesitate

mii lei

Propus

4.515,00
TotaI capitol A 4.515,00

TOTAL CAPITOL 70.07 4.515,00

Cap.74.07 PROTECTIA MEDIULUI
A. Lucrari m continuare

1. Amenajare Lacul Curiacul
1.485,00

Total capitol A 1.485,00

TOTAL CAPITOL 74.07 1.485,00

TOTALGEKERAL: 6.000,00



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPWA

PRIMAR
Nr.64.200/23 noiembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu, Primarul municipiului Campina, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrapei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) sJ art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, Tnaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii si compIetarii Anexei la H.C.L. nr.l29/10 octombrie 2013 referitoare
la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.73/30 mai 2013.

Prin HCL nr.l29 din 10 octombrie 2013 s-a aprobat fmantarea a doua obiective
de interes local, avand ca sursa de fmantare imprumutul rambursabil m valoare de
6.000.000 lei, fmantator fiind Banca Comerciala Romana SA, destinatia acestuia
fiind:

- Blocuri locuinte de necesitate - destinate familiilor ce locuiesc in blocuri cu
risc ridicat de calamitate - pe perioada desfasurarii lucrarilor de consolidare;

- Amenajare Lacul Curiacul - ecologizarea si modernizarea Lacului Curiacul
situat pe str.Pictor Nicolae Grigorescu.

Prin Hotararea nr.3509/19 februarie 2014, Hotararea nr.3758/02 octombrie
2014 si Hotararea nr.3994/02 februarie 2015, Comisia de Autorizare a Imprumuturilor
Locale a avizat favorabil contractarea si tragerile de catre Municipiul Campina a
fmantarii rambursabile in valoare de 6.000.000 lei pentru sustinerea financiara a celor
doua obiective.

Obiectivul de investitie "Amenajare Lacul Curiacul" a fost finalizat, in acest an,
pe parcursul executiei acesta inregistrand economii fata de valoarea aprobata initial, in
suma de 477.000 lei ce se propune a fi redistribuita catre celalalt obiectiv de investitie
aflat in derulare.

Potrivit art.3, alin.4 din H.G.R. nr.9/2007 privind constituirea, componen{a si
func{ionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale care prevede ca in cazul
in care in derularea investi{iilor finan{ate din creditele autorizate se inregistreaza
economii fa{a de valoarea imprumuturilor autorizate, de regula, acestea pot fi utilizate
pentru finan{area altor investi{ii fara a fi necesara o noua autorizare.

Astfel de situa{ii trebuie sa fle notificate in prealabil Comisiei de Autorizarea a
imprumuturilor Locale. Notificarea inaintata Comisiei trebuie sa cuprinda informatiile
referitoare la investuiile ce se doresc a fi introduse la finan{are, existen{a aprobarilor
legale pentru acestea din urma, care sa permita acesteia sa analizeze in ce masura
cererea este sus^inuta de documenta{ia care a stat la baza acordarii autorizarii.

Propun aprobarea prezentului proiect de hotarare privind modificarea Anexei la
HCL 129/2013 conform Anexei parte integranta a hotararii.



Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Ordonan{ei de Urgem;a a Guvernului nr.64/2007 privind datoria

publica, cu modificarile $i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Cap.IV din
Legea nr.273/2006 privind fman{ele publice locale, cu modificarile $i completarile
ulterioare, precum $i cu cele ale Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea,
componen{a $i func|ionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

- prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare;

- prevederile art.9, pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.l99/1997;

- prevederile art.942 $i urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
conven{ii;

- prevederile Cap.IV - Tragerea liniei de finantare, pct.4.5 si Cap.X - Drepturile
si obligatiile partilor, pct.l0.1., lit."k" din Contractul de credit - linie de fmantate
nr.26 din data de 4 iunie 2013;

- prevederilor art.36, alin.(2) $i alin.(4), lit."b", ale art.45, alin.(2), art.63,
alin.(l), lit."c" $i alin.(4), lit."c", precum $i ale art.ll5, alin.(l), lit."b", alin.(3), (5) $i
(6) din Legea administra{iei publice locale nr.215/2001, republicata,

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia - Laurenfiu

edit.B.L.

CodFP-06-02,ver.l


