
CONSILIUL LOCAL
AL M H N I C l P I U L L ' I CAMPINA

.JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Proiectului, a participarii MunicipiuIuF

Tn calitate de solicitant si a cheltuielilor aferente
Proiectului ,,Egalitatea de sanse si gen prin antreprenoriat si caIificare"

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.622/17 iulie 2013 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren{iu - Primarul municipiului Campina prin care propune aprobarea Proiectului,
a participarii municipiului Campina, in calitate de solicitant si a cheltuielilor aferente
Proiectului ,,Egalitatea de sanse si gen prin antreprenoriat si caIificare", Proiect
fmantat prin "Programul operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
- 2013, Axa Prioritara 5 - Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 6.3. -
Sanse egale si respect in Regiunea Sud Muntenia"; linie de finan{are proiect de tip
GRANT - Integrare pe piata muncii;

- raportul de specialitate promovat de Compartimentul programe, fmantare,
rela$ii intemationale si protocol;

- rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
municipiului Campina, respectiv:

- Comisia buget, finante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura;

- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Tinand cont de prevederile art.53 din Legea nr.273/2006 privind fmantele

publice locale;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."e" si

art . l l5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;

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

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Proiectul si documentatia aferenta cu titlul Proiectului
"Egalitatea de sanse si gen prin antreprenoriat si caIificare", a participarii
Municipiului Campina, in calitate de solicitant si a cheltuielilor aferente Proiectului,
fmantat prin "Programul operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
- 2013, Axa Prioritara 5 - Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 6.3. -
Sanse egale si respect in Regiunea Sud Muntenia"; linie de fman^are proiecte de tip
GRANT - Integrare pe piata muncii, in valoare totala de 2.152.511,65 lei, din care
151.216,53 lei TVA eligibil, in urma analizei necesitatii si oportunitatii
implementarii Proiectului.

Art.2. - Aproba participarea Municipiului Campina, in calitate de solicitant,
in cadrul Proiectului "Egalitatea de sanse si gen prin antreprenoriat si caIificare" si
bugetul Proiectului, dupa cum urmeaza:



- Valoare eligibila Proiect aferenta Municipiului Campina -
2.152.511,65 lei (inclusiv TVA);

- Finantare nerambursabila (73,98%) aferenta Municipiului Campina -
1.592.506,491ei;

- Cofinantare (2%) aferenta Municipiului Campina - 31.850,13 lei.
Art.3. - Aproba cofmantarea proprie din bugetul Municipiului Campina, in

calitate de solicitant de Proiect in valoare de 31.850,13 lei, reprezentand 2% din
valoarea cheltuieliloreligibile aferente solicitantului.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei investi^ii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;

Compartimentului programe de fman^are, relatii interna^ionale
si protocol.

Presedinte de sedinta,
Consilier,

d-na Stanica Vm*4ca - G

Contrasemneaza,
Secretar,
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