
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIlJLUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Proiectului ,,EgaIitatea de sanse si gen prin

antreprenoriat si calificare", a participarii niunicipiului Campina in calitate de
solicitant si a cheltuielilor aferente acestuia

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.365/22 aprilie 2014 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren^iu - Primarul municipiului Campina prin care propune aprobarea Proiectului
,,Egalitatea de sanse si gen prin antreprenoriat si calificare", a participarii
municipiului Campina in calitate de solicitant si a cheltuielilor aferente acestuia;

- raportul de specialitate promovat de Compartimentul programe, fman^are,
rela^ii internationale $i 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, s.a.m.d.;

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

publice locale;
!n conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."e" 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. - Aproba Proiectul si documentatia aferenta cu titlul "Egalitatea de
sanse si gen prin antreprenoriat si calificare", cat si cheltuielile aferente acestuia,
finantat 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 finam;are proiecte de tip
GRANT - Integrare pe piata muncii, in valoare totala de 2.072.354,91 lei, din care
136.154,19 lei cu TVA eligibil.

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

- valoare eligibila Proiect aferenta Municipiului Campina -
2.072.354,91 lei (inclusiv TVA);

- fmantare nerambursabila (86,78%) 2.030.907,81 lei;
- cofmantare (2%) aferenta Municipiului Campina - 30.247,00 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 cheltuielilor eligibile aferente solicitantului.

Art.4. - Cu data prezentei se revoca H.C.L. nr.l02/25 iulie 2013 privind
aprobarea Proiectului, a participarii municipiului Campina, in calitate de solicitant si
a cheltuielilor aferente Proiectului ,,Egalitatea de sanse si gen prin antreprenoriat si
calificare".

Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Compartimentului programe de fman^are, rela|ii interna^ionale
$i protocol.
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