
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea aderarii Municipiului Campina la Grupul de Actiune Locala

ce urmeaza a fi infiintat prin proiectul "Sprijin pregatitor pentru elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Campina",

Cod proiect -106662, POCU/85/5/l

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.145/22 august 2017 a d-lui ing.Tiseanu
Horia - Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea aderarii
Municipiului Campina la Grupul de Actiune Locala ce urmeaza a fi infiintat prin proiectul
"Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Campina"
POCU/85/5/l^Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu
populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in
contextul mecanismului de DLRC/l^educerea numarului de comunitati marginalizate (roma si
non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu
accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/
operatiuni integrate in contextul mecanismului de Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea
Comunitatii (DLRC).

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.146/22 august 2017, promovat de Compartimentul

Programe de finantare, relatii internationale si protocol din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Campina,
respectiv Comisia buget, finan{e, programe de fman|are europeana, administrarea domeniului
public $i privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Campina,
respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comer|,
s.a.m.d;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.147/22 august 2017.
In conformitate cu prevederile:
- art.33 si art.34 din Regulamentul (UE) nr.l303/2013 de stabilire a unor dispozuii

comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit
si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european
de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru
pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.l083/2006 al Consiliului,
rectificat in 26 iulie/2016;

- art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001
privind administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata,



ConsiliuI locaI al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba aderarea Municipiului Campina la Grupul de Actiune Locala
(GAL) ce urmeaza a fi infiintat prin proiectul "Sprijin pregatitor pentru elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Campina" POCU/85/5/l^educerea
numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie
apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in
contextul mecanismului de DLRC/l^R_educerea numarului de comunitati marginalizate
(roma si non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste
20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin
implementarea de masuri/opera|iuni integrate in contextul mecanismului de Dezvoltare
Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC).

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- mstitu{iei Prefectului Jude$ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei investitii;
- Direc{iei juridice;
- Compartimentului Programe de fmantare, relatii internationale si
protocol.

Presedinte de sedim;a, Contrasemneaza,
Consilier Secretar,

dI. Minea RobertACataIin / 7 ^ >, jr. Mo^veanu EIena

Campina, 31 august 201
Nr.l24

Cod FP-06-01, ver.l



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.69.145/22august2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice
locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i
Func^ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al
Consiliului local proiectuI de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Campina
la Grupul de Actiune Locala ce urmeaza a fl infiintat prin proiectul "Sprijin pregatitor
pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Campina", Cod
proiect -106662, POCU/85/5/l.

Primaria Municipiului Campina a depus spre finantare, in noiembrie 2016, proiectul
"Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Campina"
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 - POCU/85/5/l/Reducerea
numarului de comunitafi marginalizate (roma si non-roma) aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie
apar^inand minorita{ii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul
mecanismului de Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC).

Principalul rezultat in aceasta etapa va fl infiin^area GAL (Grup de Actiune Locala), care
este deschis oricarei persoane sau organiza{ie din teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala
(SDL). In plus, in GAL sunt invitate sa participe institutiile publice de la nivel local cu
responsabilitati in domeniile relevante pentru integrarea comunita|ilor marginalizate, ONG-uri,
reprezentan{i ai sectorului privat, operatori economici, persoane flzice relevante, reprezentanJi ai
grupurilor tinta defmite in SDL. Din structura GAL nu pot face parte partidele politice.

Rolul principal al GAL-ului consta in:

- depunerea Strategiei de dezvoltare a zonelor marginalizate ale municipiului Campina,
spre evaluare, de catre Comitetul Comun de Selectie stabilit la nivel national;

- stabilirea si supunerea aprobarii Comitetului Comun de Selectie (AM POR + AM
POCU) a pachetului integrat de proiecte propuse spre fmantare din POR si POCU;

- finantarea si implementarea proiectelor din pachetul integrat in cadrul unor apeluri de
proiecte, distinct, pe flecare Program Operational (POR, respectiv POCU).

Din POCU (OS 5.1) se vor flnanta masurile soft, in domeniile:
- educatiei - cresterea accesului si participarii la educatia timpurie/invatamant primar si

secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii;

- ocuparii - sprijin pentru accesul si/sau participarea pe piata muncii, prin servicii de
ocupare, subventionarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie si stagii,
sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu si a economiei sociale
de insertie, etc;



- dezvoltarii/furnizarii de servicii (sociale/medicale);

- combaterii discriminarii sau segregarii.

Din POR (AP 9) se vor finanta investi|iile in:
- infrastructura de locuire - construirea/reabilitarea/modernizarea locuin{elor sociale;

infrastructura de sanatate, servicii sociale - reabilitarea/modernizarea centrelor
comunitare integrate medicosociale;
infrastructura de educa{ie - construirea/reabilitarea/modernizarea de unita^i de

inva{amant preuniversitar (crese, gradini|e, $coli primare, $coli gimnaziale, etc.);
- amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii;
- defavorizate - constructia/reabilitarea/modernizarea cladirilor pentru a gazdui diferite

activitati sociale, comunitare, culturale, agrement si sport, etc.;
- crearea/reabilitarea/modernizarea spa{iilor publice urbane;
- construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii intreprinderilor de economie sociala

de inser^ie.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.33 si art.34 din Regulamentul nr.l303/2013 de stabilire a unor

dispozi$ii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european
pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozrJii generale privind
Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.l083/2006 al Consiliului.

- prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d", art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat
cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Hpria Laurentiu

Cod FP-06-02, ver.l


