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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea bugetului actualizat al proh

Contractului de finantare nr.3143 din 25 septembrie ^
aferente, rezultate in urma elaborarii PT-ului, pentru realizarea

de investitii "Cresterea eficientei energetice in cladirile rezic
din MunicipiuI Campina", Cod SMIS 126177

Avand in vedere referatul de aprobare nr.68.973W18 iulie
ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin
aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent C<:ntractului
nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a cheltuielilor afersnte, rezu
elaborarii PT-ului, pentru realizarea obiectivului de invest
energetice in cladirile rezidentiale din MunicipiuI Campina'

- raportul nr.68.975/18 iulie 2019, promovat de Sei
Compartimentul programe de fmantare, relatii internation;
Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.68.976/18 iulie 2019, promovat de Direc
Primariei Municipiului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliu

obKcuvului
entiale

2019 a d-lui
care propune
de finantare

tate in urma
;ii "Cresterea eficientei
CodSMIS126177; '

iiciul achizitii publice -
.le si protocol din cadrul

ia econor

ui local a
Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, program^ fman|ar
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistr^t sub nr.(
2019;

In baza art.3, alin.(3) din Contractul de fmantare nr.3
A,

In conformitate cu prevederile:
- Programului Operational Regional 2014-2020 Axa

tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon Pric
Sprijinirea eficientei energetice a gestionarii inteligente
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice inc

ica din cadrul

Municipiului
e europeana,

S.977/18 iulie

43/25sepiembrie2018;

)nontara
itatea de

- Sprijinirea
tnvestitii 3.1 -

energiei si a utilizarii
;Iusiv in cladirile publice

si in sectorul locuintelor Operatiunea A - Cladiri rezidentiale emis de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului - Autoritatea de managpment per^tru Programul
Operational Regional.

- art.71, alin.(l) din O.U.G. nr.ll4/28 decembrie 20l:
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor
modificarea si completarea unor acte normative si prorogan

privind imstituirea unor
masuri fJscal-bugetare,
iiunortermene;

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

a fondumlor europene

- instructiunea AMPOR nr.ll2/2019 cu privire la apliprea prevpderilor art.71
din O.U.G. nr.ll4/2018, publicata in M.Of. nr.l l l6 din 201

- O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiar:
pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu mod
ulterioare;

- art.l29, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" din O.
privind Codul administrativ;

ficarile si completarile

.G. nr.57/3 iulie 2019

39, alin.( ) din O.U.G.



Consiliul local al Municipiului Campina adopt;

Art.l. - Se aproba bugetul actualizat al proiectulu:
fmantare nr.3143 din 25 septembrie 2018 si a cheltuieli
urma elaborarii PT-ului, pentru realizarea obiectivului
eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municiph
126177, conform ANEXEI, care face parte integranta din pi

Art.2. - Se aproba valoarea totala a Proiectul
energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul Campina
cuantum de 995.465,82 (inclusiv TVA), din care valoare tc
lei si valoare totala neeligibila in valoare de 264.442,30 lei.

Art.3. - Se aproba contributia proprie in proiect a ^
valoare de 292.409,41 lei (inclusiv TVA), reprezentand <
valoarea eligibila a proiectului.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{ului Praho
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului achizitii publice - Comp

finantare, relatii internationale si prot

Presedinte de sedin^a,
Consilier,

dl.Pitigoi Ioan - Adrfan
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Cod SMIS Cod SMIS S/PH/2016/3/3.1/A/l/208/l>

Contractul definantare nr. 3143/25.09.2018, Codul SMIS: 126177
Titlul Proiectului: Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul Campina

Anexa 3 - Bugetul Proiectului

Activitate

A.l Activitatea

de pregatire a

proiectului

de obtinere
avize/acorduri/

AC

A.4 Activitatea

de pregatire a

Proiectului

Tehnic si servicii
de asistenta

tehnica din

partea
proiectantului

A.5 Realizarea

lucrarilor de

constructie

A, 6 Prestarea

serviciilor

aferente

dirigentiei de

santier

Subactivitate

A.l.l Realizarea si

actualizarea

documentatiei

tehnice

Cererii de Finantare
si a anexelor

specifice

A2. Activitatea de

obfinere

avize/acorduri/AC

A.4 Activitatea de
pregatire a

Proiectului Tehnic si

servicii de asistenta

tehnica din partea

proiectantului

A.5 Realizarea
lucrarilor de

constructie

A. 6 Prestarea

serviciilor aterente

dirigentiei de santier

Categorie

cheltuieli

pentru

proiectare si

asistenta

tehnica

cheltuieli
pentru

proiectare si

asistenta

tehnica

proiectare si

te nica

pentru

investi'tia de
baza

cheltuieli

pentru

proiectare si
asistenta

tehnica

Cheltuiala

proiectare si

inginerie

cheltuieli pentru

consultanta

proiectare si

inginerie

proiectare si

inginerie

pentru

constructii si
instalatii

rholtll plipon1-rn

asistenta tehnica

Valoare totala

(lei)

1

10.115,00

5.355,00

714,00

14.147,91

933.370,43

4.792,13

Valoare totala

eligibila

(lei)

2

10.115,00

5.355,00

714,00

14.147,91

668.928,13

4.792,13

Valoare totala

publica

(lei)

3

10.115,00

5.355,00

714,00

14.147,91

668.928,13

4.792,13

Valoare eligibila nerambursabila
din FEDR

(lei)

4

5.158,65

2.731,05

364,14

7.215,43

341.153,34

2.443,99

%

5

51%

51%

51%

51%

51%

51%

Valoare eligibila nerambursabila

din bugetul national

(lei)

6

910,35

481,95

64,26

1.273,31

60.203,53

431,29

%

7

9%

9%

9%

9%

9%

9%

Valoarea cofinal
Beneficiarului !

(lei)

8,00

4.046,00

2.142,00

285,60

5.659,16

267.571,25

1.916,85
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A.7 Activitatea

de raportarein

cadrul

proiectului si de

solicitare cerere

de plata si/sau

rambursare a

cheltuielilor

proiectului

A.8 Activitatea

de informare si

publicitate Tn

cadrul

proiectului

A.9 Auditarea

proiectului

A, 10
Activitatea de

mtocmire si

depunere a

cererii de

rambursare

finale

A. 11
Activitatea de

elaborare a

certificatului de

performanta
energetica la

finalizarea

A.7 Activitatea de

raportarem cadrul

proiectului si de

solicitare cerere de
plata si/sau

rambursare a
cheltuielilor

proiectului

A.8 Activitatea de

informare si

publicitate Tn cadrul

proiectului

A.9 Auditarea

proiectului

A. 10 Activitatea de

mtocmire si
depunere a cererii

de rambursare finale

A. 11 Activitatea de

elaborare a

certificatului de
performanta

energetica la

finalizarea lucrarilor

cheltuieli
pentru

proiectare si
asistenta

tehnica

cheltuieli de

informare,
comunicare si

publicitate

cheltuieli cu

auditul

achizitionat de
beneficiar

pentru proiect

cheltuieli

pentru

proiectare si

asistenta

tehnica

cheltuieli
Dentru

proiectare si
asistenta
tehnica

cheltuieli
pentru

consultanta

cheltuieli de

informare $i

publicitate
pentru proiect,

care rezuita din
obliga|iile

beneficiarului

cheltuieli cu

auditul

achizitionat de

beneficiar

pentru proiect

cheltuieli

pentru

consultanta

proiectare si
inginerie

Total

13.488,15

3.927,00

4.760,00

1.226,20

3.570,00

995.465,82

13.488,15

3.927,00

4.760,00

1.226,20

3.570,00

731.023,52

13.488,15

3.927,00

4.760,00

1.226,20

3.570,00

731.023,52

6.878,96

2.002,77

2.427,60

625,36

1.820,70

372.821,99

51%

51%

51%

51%

51%

51%

1.213,93

353,43

428,40

110,36

321,30

65.792,12

9%

9%

9%

9%

9%

9%

5.395,26

1.570,80

1.904,00

490,48

1.428,00

292.409,41
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