
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind Acordul de principiu in vederea depunerii unei Cereri de Finantare si
aprobarea sumei necesare elaborarii documentatiei acesteia, pentru proiectul

cu titlul "Imbunatatirea infrastructurii educationale m
Scoala Gimnaziala "B.P.Hasdeu", Municipiul Campina"

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.566/19 ianuarie 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
Acordul de principiu Tn vederea depunerii unei Cereri de Finantare si aprobarea
sumei necesare elaborarii documentatiei acesteia, pentru proiectul cu titlul
"irnbunatatirea infrastructurii educationale in $coala Gimnaziala "B.P.Hasdeu",
Municipiul Campina";

Tinand seama de:
- raportul de specialitate mregistrat sub nr.68.567/19 ianuarie 2018, promovat

de Compartimentul programe de fmantare, relatii internationale si protocol din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul de specialitate nr.68.571/19 ianuarie 2018, mtocmit de Serviciul
buget, fmante, contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public s^ privat si agricultura;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.568/
19ianuarie2018;

A

In conformitate cu prevederile:
- Ghidului de fmantare peritru POR 2014 - 2020, Axa prioritara 10

Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investi|ii 10.1 Investitiile in
educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educatie si formare Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la
nivelul educat^ei timpurii $i invatamantului obligatoriu, ln special pentru copii cu
risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Apel dedicat inva{amantului
antepre^colar $i pre^colar;

- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l din Legea nr.215/2001
privind administrat^ia 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 admiriistra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Consiliul local al Municipiului Campina isi exprima Acordul de
principiu in vederea depunerii unei Cereri de Finantare pentru Proiectul cu titlul
"imbunatatirea infrastructurii educationale in $coala Gimnaziala "B.P.Hasdeu",
Municipiul Campina.



Art.2. - Consiliul local al Municipiului Campina va aloca din bugetul local,
de la Cap.70.50. - "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", suma de 142.800 lei
(inclusiv TVA) pentru acoperirea cheltuielilor necesare elaborarii documentatiei
pentru "Imbunatatirea infrastructurii educationale in Scoala Gimnaziala
"B.P.Hasdeu", Municipiul Campina.

Art.3.-Prezentahotararesecomunica:
- Institu{iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei investitii;
- Serviciului buget, fmante, contabilitate;
- Compartimentului programe de fmantare, relatii internationale

si protocol.
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Contrasemneaza,
. -Secretar,

jr.Molagveanu Elena
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R l M A R
Nr.68.566/19 ianuarie 2018

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 administratiei
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 Acordul de
principiu Tn vederea depunerii unei Cereri de Finantare si aprobarea sumei
necesare elaborarii documentatiei acesteia, pentru proiectul cu titlul
"imbunatatirea infrastructurii educationale in Scoala Gimnaziala
"B.P.Hasdeu", Municipiul Campina " .

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a oportunitatii
accesarii de fonduri nerambursabile prin POR 2014 - 2020, Axa prioritara 10
imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in
educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educatie si formare, Obiectiv Speciflc 10.1 Cresterea gradului de participare la
nivelul educa{iei timpurii $i inva^amantului obligatoriu, in special pentru copii cu
risc crescut de parasire timpurie a sistemului, apel dedicat invatamantului
obligatoriu.

Asa cum se precizeaza in referatul nr.401 din 05.01.2018, intocmit de
Compartimentul Programe de Finantare termenul de depune este foarte scurt si
anume 04 mai 2018, ora 12.00, fiind necesar a se demara procedurile de achizitie
pentru elaborare D.A.L.I si Cerere de Finantare, anterior aprobarii bugetului local.

Subliniem cu privire la aceasta oportunitate ca apelul pentru Axa prioritara 10
Imbunatatirea infrastructurii educationale, POR 2014 - 2020, a fost deschis in data
de 04.01.2018, conform ghidului de fmantare.

Prin prezentul proiect de hotarare se solicita un acord de principiu in vederea
depunerii unei Cereri de Finantare cu propunerea ca suma de 142.800 lei (inclusiv
TVA) sa fie utilizata strict pentru acoperirea cheltuielilor necesare elaborarii
documentatiei acesteia.

Suma precizata mai sus va fi cheltuita efectiv numai dupa aprobarea bugetului
local in sedinta de Consiliu local.

A

In sensul prezentului Ghid, se realizeaza lucrari asupra unor cladiri, realizate
atat pe verticala, prin construirea de etaje noi, mansarde, cat sJ pe orizontala prin
construirea unui corp anexa in continuarea cladirii existente sau pe acelasi
amplasament, care sa fie legat structural sj/sau func{ional de cladirea existenta
(aceea$i destina{ie $i func{ionare a corpului anexa condi{ionata de func{ionarea
constructiei ini^iale sau ca o completare necesara la functionalitatea cladirii
existente).



Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Ghidului de fmatare pentru POR 2014 - 2020, Axa prioritara 10

Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in
educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educatie si formare Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la
nivelul educa$iei timpurii $i invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu
risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Apel dedicat inva|amantului
antepre^colar ^i pre$colar.

- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l si art.ll5,
alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, modificata ^i completata.

PRIMAR,
ing. Horia Laurentiu TISEANU
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