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ROMANIA 

JUDETUL  PRAHOVA 

COMUNA  POIANA  CAMPINA        

CONSILIUL   LOCAL           

     

H O T A R A R E 
privind aprobarea  Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire (P.A.C.)   si a Proiectului Tehnic de 

Executie (P.T.E.)  pentru  realizarea  obiectivului   de  investitie de interes local -  cod SMIS 124625 - 

“Modernizare si dotare Gradinita in 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 anteprescolar si prescolar 

 

  Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 726 / 22.01.2021   al domnului Primar al 

comunei  Poiana  Campina – Sergiu Constanda,  Raportul de specialitate  nr. 727 / 22.01.2021 

intocmit de inspector Alexandra Neagu– Compartiment Urbanism , Modernizare si Constructii din 

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

nr. 728 / 22.01.2021  intocmit  de inspector Carmen Toader – Compartiment Buget , Finante, 

Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Poiana  Campina , Raportul de specialitate  nr. 729 / 22.01.2021 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. 828 / 25.01.2021, nr. 833 

/25.01.2021 si nr. 840 / 25.01.2021  ale   Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul 

Consiliului local  al  comunei  Poiana Campina si  Avizul de legalitate nr. 730 / 22.01.2021  al 

Secretarului general al comunei Poiana  Campina; 

  Vazand  Hotararea Consiliului  local al comunei Poiana Campina  nr. 35  / 

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 Gradinita in 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.  36 / 03.07.2018 – pentru modificarea Hotararii Consiliului local al comunei  Poiana 

Campina nr. 35/28.06.2018  - 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 Gradinita in 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 
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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.  38 / 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 Gradinita in 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 anteprescolar si prescolar, Hotararea 

Consiliului local al comunei Poiana  Campina nr. 11/28.02.2019 - privind aprobarea   

implementarii proiectului  “Modernizare si dotare Gradinita in Comuna Poiana Campina, judetul 

Prahova” – cod SMIS 124625 - 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 anteprescolar si prescolar, precum si aprobarea 

cheltuielilor legate de implementarea acestui proiect ,  Hotararea Consiliului local al comunei 

Poiana  Campina nr. 30/04.06.2019 - 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 Gradinita in 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 anteprescolar si prescolar, Hotararea 

Consiliului local al comunei Poiana  Campina nr. 31/04.06.2019 - privind aprobarea   proiectului  

“Modernizare si dotare Gradinita in Comuna Poiana Campina, judetul Prahova” - cod SMIS 124625 

- 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 anteprescolar si prescolar, precum si aprobarea cheltuielilor legate de 

implementarea acestui proiect – actualizate, Hotararea  Consiliului local al comunei Poiana 

Campina nr. 54/07.10.2019 – privind aprobarea Devizului General – actualizare pentru  realizarea  

obiectivului   de  investitie de interes local “Modernizare si dotare Gradinita in 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 
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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 anteprescolar si prescolar, Hotararea  Consiliului local 

al comunei Poiana Campina nr. 64/09.12.2019 -privind aprobarea  Devizului General  - 

reactualizare  pentru  realizarea  obiectivului   de  investitie de interes local - cod SMIS 124625 - 

“Modernizare si dotare Gradinita in 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 

anteprescolar si prescolar, Hotararea  Consiliului local al comunei Poiana Campina nr. 

65/09.12.2019- pentru  modificarea  Hotararii Consiliului  local  al   comunei   Poiana Campina  nr. 

31/04.06.2019 -privind aprobarea proiectului  “Modernizare si dotare Gradinita in Comuna Poiana 

Campina, judetul Prahova” – cod SMIS 124625 - 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 anteprescolar si prescolar, 

precum si aprobarea cheltuielilor legate de implementarea acestui proiect – actualizate, precum si 

Proiectul pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire (PAC) si Proiectul Tehnic de Executie 

(PTE) pentru realizarea  obiectivului   de  investitie de interes local -  cod SMIS 124625 -  

“Modernizare si dotare Gradinita in 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 

anteprescolar si prescolar, intocmite de  proiectant GED PROJECT SRL- loc. Nicolae Balcescu, 

judetul Bacau, inregistrate  la Primaria comunei  Poiana Campina sub nr. 13189/28.12.2020 

respectiv sub nr. 13191/28.12.2020; 

  Tinand  seama de  prevederile Anexei nr. 9 si  Anexei nr. 10 la  H.G. nr. 907/2016 – 

privind  etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente 

obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

  In conformitate cu prevederile Cap. III , Sectiunea  a 6 – a -  “Proiectul pentru 

autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie”- din  H.G. nr. 907/2016 

– privind  etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente 

obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu modificarile si completarile 

ulterioare  si  ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  In temeiul art. 129 alin (2) , litera  “b” , alin (4) , litera “d” , art.139, alin (3) , litera 

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

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

 

 

              Art.1 Se aproba Proiectul pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire (P.A.C.),  

inregistrat  la Primaria comunei Poiana  Campina sub nr. 13189/28.12.2020,  elaborat de proiectant 

GED PROJECT SRL- loc. Nicolae Balcescu, judetul Bacau,   pentru realizarea  obiectivului   de  

investitie de interes local -  cod SMIS 124625 -  “Modernizare si dotare Gradinita in 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 anteprescolar si prescolar, prevazut in 

Anexa nr. 1 -parte integranta din prezenta hotarare;   

 Art.2 Se aprobaProiectul Tehnic de Executie (P.T.E.),inregistrat  la Primaria comunei  

Poiana Campina sub nr. 13191/28.12.2020, elaborat de  proiectant GED PROJECT SRL- loc. 

Nicolae Balcescu, judetul Bacau, pentru  realizarea  obiectivului   de  investitie de interes local -  

cod SMIS 124625 -  “Modernizare si dotare Gradinita in 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 anteprescolar si prescolar, prevazut in Anexa nr. 2 - parte integranta 

din prezenta hotarare . 

 Art.3 Primarul comunei  Poiana  Campina, Compartimentul Administrare Domeniu Public 

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

Compartimentul Buget , Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale si Compartimentul  

Urbanism, Modernizare si Constructii   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 , acest compartiment urmand a 

asigura si publicitatea prezentei hotarari. 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

Laurentiu Achim 
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