
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea prelungirii datei limita de finalizare a

Proiectului "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatorului Integrat al
SpitaluIui Municipal Campina", cod SMIS 13092, Axa prioritara 3

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.64.219/7 decembrie 2015 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren{iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea prelungirii
datei limita de fmalizare a Proiectului "Reabilitarea, modernizarea si echiparea
Ambulatorului Integrat al SpitaluIui Municipal Campina", cod SMIS 13092, Axa
prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major de interven{ie 3.1
"Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate" cu
atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati;

- raportul de specialitate promovat de Compartimentul Programe de Finantare,
Integrare Europeana si Protocol;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.l8, alin.(l) din Contractul de fmantare nr.4.141/

28aprilie2014;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" si art.ll5,

alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba data de 30 iunie 2016, ca data limita de finalizare a
Proiectului "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al
SpitaluIui Municipal Campina", cod SMIS 13092, Axa prioritara 3 - Imbunatatirea
infrastructurii sociale", domeniul major de interven{ie 3.1 "Reabilitarea/modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate" cu atingerea obiectivelor si realizarea
indicatorilor asumati.

Art.2. - Se aproba introducerea in lista de investitii pe anul 2016 a Proiectului
"Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al SpitaluIui
Municipal Campina", cod SMIS 13092, contract de fmantare nr.4.141 din data de
28aprilie2015.

Art.3. - Se aproba valoarea estimata a sumelor necesare finalizarii proiectului in
termenul mentionat la art.l (sume neeligibile in cadrul proiectului, care vor fi
acoperite din surse proprii). Aceasta valoare estimata este de 900.000 lei (fara T.V.A.)
si va fi introdusa in bugetul local al Municipiului Campina pe anul 2016.

Art.4. - Lista de investitii va fi defmitivata si aprobata odata cu adoptarea
bugetului local al Municipiului Campina pe anul 2016.

Art.5. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Campina, dl.ing. Tiseanu
Horia - Laurentiu, sa semneze toate actele necesare rezultate din contractul de
finan{are nr.4.141/28 aprilie 2014, in numele Municipiului Campina.



Art.6. - Prezenta hotarare se comunica :
- Institu$iei Prefectului judeJului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului juridic, contencios;
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Compartimentului Programe de Finantare, Integrare Europeana si
Protocol.

Pre$edinte de $edin{a
Consilier,

V,

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul
C. C

Campina, 8 decembrie 2015
Nr. i5G

Cod FP-06-01, ver.l



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.64.219/7 decembrie2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - LaurenJiu, Primarul municipiului Campina, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) s^ art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
preIungirii datei limita de finalizare a Proiectului "Reabilitarea, modernizarea si
echiparea AmbuIatorului Integrat al Spitalului Municipal Campina", cod SMIS
13092, Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major
de interven{ie 3.1 "ReabiIitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii
serviciiIor de sanatate" cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor
asumati.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa Agentiei pentru
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia inregistrata sub nr.32.447/2 dec.2015 prin care ne
comunica faptul ca la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice a avut loc o mtalnire a reprezentantilor AMPOR cu cei ai organismelor
intermediare, ocazie cu care s-a discutat posibilitatea incheierii unor acte aditionale de
prelungire a perioadei de implementare, in cazul proiectelor cu risc de nefmalizare
pana la data de 31 dec.2015.

Proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea AmbuIatorului Integrat al
Spitalului Municipal Campina", este unul din cele care au fost introduse pe lista cu
proiectele cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate, motiv pentru care
propun prezentul proiect de hotarare prin care se aproba:

- prelungirea datei de finalizare a Proiectului pana la data de 30 iun.2016;
- introducerea in Lista de investitii pe anul 2016 a Proiectului;
- aprobarea valorii estimata a sumelor necesare fmalizarii proiectului si

introducerea acesteia in bugetul local al Municipiului Campina pe anul 2016;
- defmitivarea Listei de investitii si aprobarea acesteia odata cu bugetul local pe

anul2016.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l8, alin.(l) din Contractul de fmantare nr.4.141/28 aprilie

2014;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d", art.45, alin.(l) si art.ll5,

alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia - Laurenfiu
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