
ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA

MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru aprobarea participarii Municipiului Campina in cadrul Programului

PA16/RO12 - ,,Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural",
prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 derulat prin intermediul Unitatii de

Management a Proiectului - Ministerul Culturii la Proiectul intitulat
"Un muzeu nou al Municipiului Campina prin punerea in valoare a

patrimoniului cultural locaP', cat si a indicatorilor tehnico-economici aferen{i
lucrarilor de interven{ie la obiectivul de investitii

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.368/23 aprilie 2014 a d-lui Tiseanu Horia

Laurentiu - Primarul Municipiului Campina prin care propune aprobarea participarii
Municipiului Campina in cadrul Programului PA16/RO12 - ,,Conservarea si
revitalizarea patrimoniului cultural $i natural", prin Mecanismul Financiar SEE 2009-
2014 derulat prin intermediul Unitatii de Management a Proiectului - Ministerul
Culturii la Proiectul intitulat "Un muzeu nou al Municipiului Campina prin punerea
in valoare a patrimoniului cultural locaP', cat si a indicatorilor tehnico-economici
aferen^i lucrarilor de interven^ie la obiectivul de investitii;

- raportul de specialitate promovat de Compartimentul programe de fmantare,
relatii internationale si protocol;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finan^e, programe de fman^are europeana,
administrarea domeniului public sj privat sJ agricultura;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Tinand cont de prevederile Legii nr.l82 din 25 octombrie 2000 privind

protejarea patrimoniului cultural national mobil;
Avand in vedere prevederile Hotararii nr.l546 din 18 decembrie 2003 pentru

aprobarea Normelor de conservare sj restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
Vazand Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2.297 din 17 iulie 2006

pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil in vederea infiintarii
muzeelor si colectiilor publice;

Luand in considerare H.G. nr.28/2008 privind aprobarea con^inutului-cadru al
documentapei tehnico-economice aferente investi^iilor publice, precum $i a structurii

$i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii $i
lucrari de intervem:ii;

In conformitate cu 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;

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



Consiliul locaI al municipiuIui Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba participarea Municipiului Campina in cadrul Programului
PA16/RO12 - ,,Conservarea $i revitalizarea patrimoniului cultural $i natural", prin
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 derulat prin intermediul Unitatii de
Management a Proiectului - Ministerul Culturii la Proiectul intitulat "Un muzeu nou
al Municipiului Campina prin punerea in valoare a patrimoniului cultural local".

Art.2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferen^i lucrarilor de
intervenpe la obiectivul de investi^ii "Un muzeu nou al Municipiului Campina prin
punerea in valoare a patrimoniului cultural local", conform ANEXEI, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aloca suma de 84.957,39 euro, echivalentul a 379.819 lei, din bugetul
local al Municipiului Campina, reprezentand cheltuieli eligibile in cadrul Proiectului
"Un muzeu nou al Municipiului Campina prin punerea in valoare a patrimoniului
cultural local", suma ce urmeaza a fi rambursata potrivit Contractului de fman|are.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei PrefectuluijudeJului Prahova;
- Primarului municipiuIui Campina;
- Direc^iei economice;
- Direc^iei investi^ii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Biroului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Compartimentul programe de fmantare, relatii international si
protocol.

Pre$edinte de $edim;a,
Consilier,

dl.Enache Dragomir

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu PauI

Campina, 24 aprilie 2014
Nr.59

CodFP-06-01,ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.59/24 aprilie 2014

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OB

1. Denumirea obiectivului de investi^ii:
"Un muzeu nou aI Municipiului Campina prin punerea m vaIoare a
patrimoniului cultural local"

2. Elaborator documentalie: S.C. POLARH DESIGN SRL Bucure$ti

3. Beneficiarul obiectivului: MUNICIPIUL CAMPINA

4. Amplasamentul obiectivului: MUNICIPIUL CAMPINA

5. Indicatorii tehnico - economici:
- valoarea totala a investi|iei este de 379.819 lei, cu TVA inclus,

din care:
-valoareC+M- 102.8161ei.

- durata de execu^ie a obiectivului: 12 luni
- suprafa^a: 81 mp

6. Finan^area investi^iei:
Programul PA16/RO12 - ,,Conservarea ^i revitalizarea patrimoniului cultural $i

natural", prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014


