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ROMANIA 

JUDETUL  PRAHOVA 

COMUNA  POIANA  CAMPINA        

CONSILIUL   LOCAL         

              

               

H O T A R A R E 

privind aprobarea   proiectului  “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala “Invatator  Ion 

Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”  - Cod SMIS 124923 -  cu finantare 

nerambursabila din fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Axa 

prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 

Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru dobandirea de 

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 

formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si 

invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a 

sistemului – Apel dedicat invatamantului obligatoriu, apel de proiecte  nr. 

POR/2017/10/10.1b/7regiuni,  precum si aprobarea cheltuielilor legate de implementarea acestui 

proiect - actualizate 

 

 

  Avand in vedere Referatul  de aprobare  nr. 7872 / 14.08.2020  al domnului Viceprimar 
al comunei  Poiana  Campina  cu atributii de Primar – Sergiu Constanda,  Raportul de specialitate  nr. 
7873 / 14.08.2020 intocmit de inspector Alexandra Neagu – Compartiment Urbanism , Modernizare si 
Constructii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina, Raportul de 
specialitate  nr. 7874 / 14.08.2020 intocmit de inspector Gabriela Oancea – Compartiment Buget , 
Finante , Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Poiana  Campina, Raportul de specialitate  nr. 7875 / 14.08.2020 intocmit de consilier 
achizitii publice – Ioana Elena Durleanu  – Compartiment Administrare Domeniu Public si Privat, 
Achiziţii Publice, Accesare Fonduri Nerambursabile si Implementare Proiecte din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina,  Avizele  nr. 7923 / 17.08.2020, nr. 7927 / 
17.08.2020 si nr. 7931/ 17.08.2020 ale Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si nr. 3 din cadrul  
Consiliului local al comunei Poiana Campina si Avizul de legalitate nr. 7876 / 14.08.2020 al 
Secretarului general  al  comunei Poiana Campina; 
             Vazand Scrisoarea de finalizare etapa ETF nr. 13757/03.08.2020, comunicata de 
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia  si inregistrata la Primaria comunei  Poiana Campina 
sub nr. 7519/04.08.2020,  Hotararea Consiliului  local al comunei Poiana Campina  nr. 34  / 

28.06.2018 - privind aprobarea   Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), 
inclusiv a  indicatorilor tehnico-economici, a  Raportului de expertiza tehnica   si a  Documentatiei 
Tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism - pentru  realizarea  obiectivului   de  investitie de 
interes local “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana 
Campina, judetul Prahova”  cu finantare nerambursabila din fonduri europene prin Programul 
Operational Regional 2014 – 2020 – Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, 
Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru 
dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei 
timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a 
sistemului – Apel dedicat invatamantului obligatoriu, Hotararea Consiliului  local al comunei 

Poiana Campina  nr. 37  / 03.07.2018 - privind aprobarea   Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventie (DALI) - actualizare, inclusiv a  indicatorilor tehnico-economici – actualizati pentru  
realizarea  obiectivului   de  investitie de interes local “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala 
“Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”  cu finantare nerambursabila 
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din fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Axa prioritara 10 – 
Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie , si 
formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot 
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 
Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special 
pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului – Apel dedicat invatamantului obligatoriu,  
Hotararea Consiliului  local al comunei Poiana Campina  nr. 42 / 23.07.2020 - privind aprobarea   
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) - actualizare, inclusiv a  indicatorilor 
tehnico-economici – actualizati pentru  realizarea  obiectivului   de  investitie de interes local 
“Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, 
judetul Prahova” - cod SMIS 124923 -  cu finantare nerambursabila din fonduri europene prin 
Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii 
educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare 
profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la 
nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de 
parasire timpurie a sistemului – Apel dedicat invatamantului obligatoriu, Hotararea Consiliului Local  

al comunei Poiana Campina nr. 43/23.07.2020 - privind aprobarea   proiectului  “Modernizare si 
dotare Scoala Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”  - 
Cod SMIS 124923 -  cu finantare nerambursabila din fonduri europene prin Programul Operational 
Regional 2014 – 2020 – Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de 
investitii 10.1 Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru dobandirea 
de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 
formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si 
invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului – 
Apel dedicat invatamantului obligatoriu,  precum si aprobarea cheltuielilor legate de implementarea 
acestui proiect – actualizate. 

               Tinand  seama de  prevederile Ghidului  solicitantului privind conditiile specifice de 
accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte  nr.  POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, 
POR/10/2017/10/10.1a/ITI şi POR/10/2017/10/10.1a/BI - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de 
participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat invatamantului obligatoriu; 
  In conformitate cu prevederile art. 44 din  Legea nr. 273/2006 – privind finantele 
publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 
           In temeiul art.129 alin (2) , litera “b” si litera “d” , alin (7) , litera “a”,  art.139  alin (3), 
litera „a” si litera “d” si art.196 alin (1) litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 

Consiliul local al comunei  Poiana – Campina adopta prezenta hotarare : 

 
 
            Art. 1  Se aproba    proiectul  “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala “Invatator  Ion 

Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”  - Cod SMIS  124923 -  cu finantare 

nerambursabila din fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Axa 

prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 

Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru dobandirea de 
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competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 

formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si 

invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a 

sistemului – Apel dedicat invatamantului obligatoriu, apel de proiecte  nr. 

POR/2017/10/10.1b/7regiuni  
 Art. 2 Se aproba valoarea totala actualizata  a  proiectului “Modernizare si dotare Scoala 
Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”  , in cuantum  de 
6.635.194,13 lei ( inclusiv TVA). 
 Art.3 Se aproba contributia proprie in proiect a Comunei  Poiana Campina , judetul Prahova, in 
valoare totala de 229.448,50 lei, reprezentand  achitarea tuturor cheltuielilor  neeligibile ale proiectului 
in valoare de 98.719,00 lei, cat si contributia de 2 % din valoarea  eligibila actualizata  a proiectului , 
in cuantum de 130.729,50 lei , reprezentand  cofinantarea  proiectului “Modernizare si dotare Scoala 
Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”  . 
 Art.4 Sumele reprezentand  cheltuieli conexe  ce pot aparea  pe durata implementarii 
proiectului “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana 
Campina, judetul Prahova”, pentru implementarea  proiectului in conditii optime, se vor asigura  din 
bugetul local  .  
 Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile 
rambursarii / decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale . 
 Art.6 Se imputerniceste Viceprimarul  comunei Poiana Campina, judetul Prahova – cu atributii 
de Primar  – dl. Sergiu Constanda  sa semneze  toate actele necesare si contractul de finantare in 
numele Comunei Poiana Campina, judetul Prahova .  
 Art.7 Primarul comunei  Poiana  Campina  ,  Compartimentul  Urbanism , Modernizare si 
Constructii , Compartimentul  Buget , Finante , Contabilitate, Impozite si Taxe Locale si 
Compartimentul  Administrare Domeniu Public si Privat, Achiziţii Publice, Accesare Fonduri 
Nerambursabile si Implementare Proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Poiana Campina  vor  duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

Art. 8 Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari   isi  inceteza aplicabilitatea orice 
prevederi contrare din alte hotarari ale consiliului  local . 

 Art.9  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 Compartiment  Administrare Domeniu Public si Privat, Achiziţii Publice, Accesare 
Fonduri Nerambursabile si Implementare Proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei   Poiana Campina , acest compartiment urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari. 
 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

  Elena Secara 
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                                                                                                           CONTRASEMNEAZA, 
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