
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPIN^

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea sumelor prevazute in cadruI coniractul

nr.372/27 iunie 2019 si a cheltuielilor aferente, in conformi
a bugetului revizuit, in urma semnarii Proiectului ,,Sol

pentru simplificarea procedurilor administrative si r
nivelul Municipiului Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.68.9f
ing.Tiseanu Horia - LaurenJiu - Primarul Municipiului C
aprobarea sumelor prevazute in cadrul contractului de fin
si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima fo
urma semnarii Proiectului ,,Solu^ii informatice integ
procedurilor administrative si reducerea birocra^iei
Campina";

Tinand seama de:
- raportul nr.68.959/17 iulie 2019, promovat de D

ormamitate ci i
{ii informatice integrate
:ducerea birocra{iei la

5/17 iulie 2019 al d-lui

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.69.003/19 iulie 2019, promovat de Dir^ctia econc|mica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consilpblui local

,mpina, pim care propune
itare nr.372/27 iunie 2019
ia a bugetului revizuit in
ite pentru simplificarea
la nivelul Municipiului

ectia investitii din cadrul

Campina, respectiv Comisia buget, finante, prograi
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregi;
2019;

,̂

In baza art.4 din Contractul de fmantare nr.372/27 iu
^

In conformitate cu prevederile:
- Ghidului de fmantare pentru Programul

Administrativa 2014 - 2020, Axa prioritara 2 - Admi|
judiciar accesibile si transparente; Operatiunea: Introducei
comune in administratia publica locala ce optimizeaza
beneficiari in concordanta cu SCAP;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.2
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d"si alin.(7), lit."s" din 0
privind Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu ai
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina ado

al Municipiului
fmant^re europeana,

rat sub nr

iie2019;

.69.004/19 iulie

Art.l. - Aproba sumele prevazute in cadrul contra
27 iunie 2019 si a cheltuielilor aferente, in conformitate c
revizuit in urma semnarii Proiectului ,,Solu^ii infoHmatice

Operatio:ial Capacitate
istratie publica si sistem
^a de sisteme si standarde
procesele orientate catre

/2000 privind normele de
'epublicatii, modificata si

U.G. nr.fi7/3 iulie 2019

,139, alin.(l) din O.U.G.

ta prezenta hotarare.

tului de ttnantare nr.372/
ultima fqrma a bugetului

pentruintesrate
1



simplificarea procedurilor administrative si reducere^ birocra
Municipiului Campina", dupa cum urmeaza:

1. Valoarea totala a Proiectului: 2.925.773,78
care:

diii FSE la

a) Valoare eligibila: 2.925.773,78 lei (inclusr
b) Valoare neeligibila: 0,00 lei.

2. Repartizarea valorii eligibile a Proiectului est& defalcatE
surse de fmantare, dupa cum urmeaza:

a) Valoarea eligibila nerambursabila:
T.V.A.), din care 2.486.907,71 lei (inclusiv T.V.A.),
380.350,59 lei (inclusiv T.V.A.), din bugetul national.

b) Cofmantarea eligibila a beneficiaruluS
T.V.A.), reprezentand 2% din valoarea proiectului.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu$iei Prefectului JudeJului Prah'
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Compartimentului Programe de

si protocol.
finai it

Pre^edinte de
Consilier,

dl.Pitigoi Ioan - Adri

Campina, 25 iulie 2019

Nr.87

ei (inclusiv T.V.A.), din

T.V.A.);

iei la nivelul

pe categorii de

867.258,30 lei (inclusiv
;are se adauga

: 58.515,48 lei (inclusiv

va;

:are, rela|ii internationale

Contrasemneaza,
^cietar,

r.MoId( eanu Elena

Cod FP-06-01, ver.l




