
CONSILIULLOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPlNA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea art.2 din H.C.L. nr.l29/3 sept.2009

Avand m vedere:
- expunerea de motive nr.59.630/17 iulie 2013 a d-lui ing.Tiseanu Horia - Laurentiu -

Primarul municipiului Campina, prin care propune modificarea si completarea art.2 din H.C.L.
nr.l29/3 sept.2009 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru realizarea obiectivului de investitii ..Reabilitarea, modernizarea $i echiparea
ambulatoriului integrat al Spitalului municipal Campina":

- raportul de specialitate promovat de Compartimentul programe de finan|are, relatii
internationale sj protocol;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Campina.
respectiv Comisia buget, finante. programe finantare europeana, administrarea domeniului public
sj privat s,i agricultura;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Tinand cont de prevederile Ghidului solicitantului - Programul OperaUonal Regional, Axa

prioritara 3 - "Imbunatatt'rea infrastructurii sociale'". Domeniul major de interven^ie 3.1 -
"Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate":

In conformitate cu art.36, alin.(2), lit. "b" si alin.(4). lit."d" si art.l 15, 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 locaI al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea art.2 din H.C.L. nr.l29/
3 sept.2009 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investrHi ,,Reabilitarea,
modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului municipal Campina",
care va avea urmatorul continut:

"Art.2. - Principalii indicatori tehnico-economici ai investi^iei sunt:
- valoarea totala a investi{iei: 11.368.617,6 (cu TVA)

- din care C+M: 5.543.420 (cu TVA)
- durata de realizare a investi^iei: 12 luni
- capacita^i:

- suprafa{a construita desfasurata supusa modernizarii: 3.028,87 mp
- modemizare cabinete medicale pentru 20 specialita^i
- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la toate cabinetele medicale".

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei investi^ii;
- Compartimentului Programe de fman|are, relan'i internationale $.a.m.d.;
- Serviciului administorea^domeniului public $i privat.

Pre$edinte de sedin^a,
Consilier,

d-na Stanica Viorica - G
Campina, 25 iulie 2013
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Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Moldoveanu Paul
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