
Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se 

adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 
personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
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CONSILIUL  LOCAL           

      

      

                                                      

H O T A R A R E 

privind   punerea la dispozitia  proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 

documentatiilor de atribuire pentru proiectul  regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din judetul Prahova, in perioada 2014 - 2020”  a terenurilor pentru constructia / extinderea / 

reabilitarea noilor investitii aferente acestora  

 

 

                      Avand in vedere  Referatul de aprobare nr. 3121 / 19.03.2020 al dlui Primar al comunei  

Poiana Campina – Ioan  Alin Moldoveanu, Raportul de specialitate   nr. 3122/19.03.2020 intocmit de 

inspector Alexandra Neagu – Compartiment Urbanism , Modernizare si Constructii din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina,  Raportul de specialitate  nr.3123 / 

19.03.2020  intocmit de inspector Elena Tatu   – Compartiment Registru Agricol , Cadastru , Mediu  

din cadrul Aparatului  de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina,  Raportul de 

specialitate  nr. 3124 / 19.03.2020  intocmit de consilier achizitii publice Ioana Elena Durleanu  –   

Compartiment Administrare Domeniu Public si Privat , Achizitii Publice , Accesare Fonduri 

Nerambursabile , Implementare Proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Poiana  Campina, Raportul de specialitate nr. 3125 / 19.03.2020  intocmit de  consilier juridic Ioana 

Roxana Marinescu -   Compartiment Juridic, Relatii cu Publicul , Resurse Umane , Relatia cu 

Consiliul Local, Monitorizare Proceduri Administrative   din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Poiana  Campina ,  Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din 

cadrul Consiliului local  al  comunei  Poiana Campina, inregistrate la Primaria comunei  Poiana 

Campina sub nr. 3291 /    24.03.2020 , nr. 3297/24.03.2020  si respectiv nr. 3302 / 24.03.2020  si 

Avizul de legalitate nr. 3126 / 19.03.2020  al Secretarului  general al comunei Poiana Campina, 

judetul Prahova  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina; 

     Vazand Adresa Hidro Prahova SA Ploiesti – Unitatea de implementare a proiectului 

“Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul  

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014 - 

2020”   nr. 1598/UIP / 392/12.03.2020, inregistrata la Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 

2853/12.03.2020 si Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Apei - Prahova” nr. 198 /13.03.2020, inregistrata la Primaria comunei  Poiana 

Campina sub nr. 2925/16.03.2020;  

               Tinand seama de prevederile Ghidului solicitantului – POIM – Axa prioritara 3 – 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor – Obiectiv  

specific 3.2 – Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane , precum si a gradului 

de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei , ale   O.U.G. nr. 40/2015  - privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare si ale HG nr. 93/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile ulterioare ; 

                 In temeiul art.129 alin (2) , litera “b”, litera “c”  si litera “d” , alin (7) , litera “n”,  art.139  

alin (3), litera “g” si art.196 alin (1) litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Consiliul local  al comunei  Poiana Campina adopta prezenta hotarare : 

 

 
              Art. 1 Se aproba  punerea la dispozitia proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de 

finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul  regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014 - 2020”  a terenurilor pentru constructia / 

extinderea / reabilitarea obiectului de investitii  “ Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in 

Campina si Poiana Campina- CL 1”, in cadrul proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de 

finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul  regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014 - 2020”  , terenuri identificate in Anexa nr. 1  

si in  planul de situatie - Anexa  nr. 2  – parti integrante ale prezentei hotarari .  

 

   Art.2 Obiectul de investitii “ Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in Campina si 

Poiana Campina CL 1 ”, aferent proiectului  “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 

documentatiilor de atribuire pentru proiectul  regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din judetul Prahova, in perioada 2014 - 2020” , se va construi / extinde / reabilita pe terenuri  

care se afla in domeniul public al Comunei  Poiana Campina, terenuri disponibile  pentru  realizarea 

obiectivului propus in proiect .  

 

 Art.3 Primarul comunei  Poiana  Campina, Compartimentul  Urbanism, Modernizare si 

Constructii, Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, Achizitii Publice , Accesare 

Fonduri Nerambursabile , Implementare Proiecte si  Compartimentul Registru Agricol , Cadastru , 

Mediu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina  vor  duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

 

 

 Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului Prahova prin grija 

Secretarului general al   comunei   Poiana Campina si celorlalte  autoritati , institutii publice si 

persoane interesate de Compartimentul Urbanism , Modernizare si Constructii  din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina si de Compartimentul Administrare Domeniu 

Public si Privat , Achizitii Publice , Accesare Fonduri Nerambursabile , Implementare Proiecte  din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei   Poiana Campina si de Compartimentul 

Registru Agricol , Cadastru , Mediu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Poiana  Campina  , aceste compartimente urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari. 

 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

  Sergiu  Constanda 
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