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ROMANIA 

JUDETUL  PRAHOVA 
COMUNA POIANA  CAMPINA 
CONSILIUL  LOCAL           

           
          
   

H O T A R A R E 
pentru modificarea  si  inlocuirea  Anexei nr. 1 la Hotararea  Consiliului  local al  comunei  Poiana 

Campina  nr. 64 / 13.10.2022 - privind   implementarea proiectului  “Dotarea Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta  si Transport Public in comuna Poiana Campina, judetul Prahova” prin  Programul 

National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 – FEADR – Masura M2 / 6 B – “Dezvoltarea investitiilor 
publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală și de 

amenajare peisagistică a localităților, infrastructura pentru valorificarea produselor locale și pentru 
crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație”, Submasura 19.2 – “Sprijin  pentru 

implementarea  actiunilor  in  cadrul Strategiei  de Dezvoltare Locala”  prin Grupul   de Actiune Locala  
- Dealurile Sultanului  

 
Având în vedere: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
e) Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 
f) Ghidul solicitantului Măsura M2/6B – ”Dezvoltarea investițiilor publice pentru 

infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală și de amenajare peisagistică 
a localităților, infrastructura pentru valorificarea produselor locale și pentru crearea și dezvoltarea 
serviciilor de bază pentru populație”- Grup de Actiune Locala “Dealurile Sultanului” ; 

g) Ghidul de implementare a Submasurii 19.2 – “Sprijin  pentru implementarea  actiunilor in  
cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locala” aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale  nr. 135/26.05.2022; 

h) Manualul de procedura pentru implementarea Masurii 19 “Sprijin pentru Dezvoltarea 
Locala Leader”- Submasura 19.2 ”Sprijin  pentru implementarea  actiunilor in  cadrul  Strategiei de 
Dezvoltare Locala”; 

Luând act de: 
a) Referatul de aprobare prezentat de către Primarul comunei Poiana Campina, judetul 

Prahova – dl. Sergiu Constanda, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 601 / 13.01.2023; 
b) Raportul de specialitate intocmit de inspector Carmen Toader – Compartiment Buget, 

Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Poiana  Campina, înregistrat cu nr. 602 / 13.01.2023, Raportul de specialitate intocmit de 
consilier achizitii publice – Oana  Ramona Papuc – Compartiment Administrare Domeniu Public si 
Privat, Achiziţii Publice, Accesare Fonduri Nerambursabile si Implementare Proiecte din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina, înregistrat cu nr. 603 / 13.01.2023, 
Raportul de specialitate intocmit de consilier Madalina Ionela Cretu – Compartiment Registru Agricol, 
Cadastru, Mediu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina, 
înregistrat cu nr. 604 / 13.01.2023, Raportul de specialitate intocmit de Sef  S.V.S.U – Ana Maria 
Goran – Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Transport Public din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina, înregistrat cu nr. 605 / 13.01.2023; 
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c) Avizele nr. 710 / 16.01.2023 , nr. 714 / 16.01.2023 si nr. 720 / 16.01.2023 ale Comisiilor 
de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul Consiliului local  al comunei Poiana Campina;  

d)  Avizul  de legalitate  nr. 606 / 13.01.2023 al Secretarului general al  comunei  Poiana 
Campina. 

Vazand : 
-Hotararea Consiliului Local al comunei  Poiana Campina nr. 64/13.10.2022  - privind   implementarea 
proiectului  “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  si Transport Public in comuna 
Poiana Campina, judetul Prahova” prin  Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 – 
FEADR – Masura M2 / 6 B – “Dezvoltarea investitiilor publice pentru infrastructura turistică la scară 
mică, infrastructura de agrement, culturală și de amenajare peisagistică a localităților, infrastructura 
pentru valorificarea produselor locale și pentru crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru 
populație”, Submasura 19.2 – “Sprijin  pentru implementarea  actiunilor  in  cadrul Strategiei  de 
Dezvoltare Locala”  prin Grupul   de Actiune Locala - Dealurile Sultanului; 
-Cererea de  finantare  depusa la  G.A.L “Dealurile Sultanului” in  cadrul Apelului de selectie M2/6B 
si inregistrata sub nr. 42/21.10.2022 privind proiectul “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta  si Transport Public in comuna Poiana Campina, judetul Prahova”; 
-Adresa Grupului de Actiune Locala “Dealurile Sultanului”  nr. 344/06.12.2022, inregistrata la 
Primaria comunei  Poiana Campina sub  nr. 16289/06.12.2022 – privind notificarea declararii eligibil 
si  selectat  a proiectului  “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  si Transport Public 
in comuna Poiana Campina, judetul Prahova” prin  Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 
2020 – FEADR – Masura M2 / 6 B – “Dezvoltarea investitiilor publice pentru infrastructura turistică la 
scară mică, infrastructura de agrement, culturală și de amenajare peisagistică a localităților, 
infrastructura pentru valorificarea produselor locale și pentru crearea și dezvoltarea serviciilor de bază 
pentru populație”, Submasura 19.2 – “Sprijin  pentru implementarea  actiunilor  in  cadrul Strategiei  
de Dezvoltare Locala”  prin Grupul   de Actiune Locala  - Dealurile Sultanului; 
-Cererea de  finantare inregistrata la Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) sub nr. 
F1920074X219333109761; 
-Adresa Agentiei Pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) nr. 04/10.01.2023, inregistrata la 
Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 453/10.01.2023 – prin  care se comunica Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare – formular E3.4 L; 
 

In temeiul : 
a) art. 129 alin (2) literele “b”  si “c” , 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 . 

 
 

Consiliul  local al comunei Poiana  Campina  adopta prezenta hotarare : 
 

 
Art. I Anexa nr. 1- “Memoriu Justificativ” la Hotararea Consiliului Local al comunei  

Poiana Campina nr. 64/13.10.2022  - privind   implementarea proiectului  “Dotarea Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta  si Transport Public in comuna Poiana Campina, judetul Prahova” 
prin  Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 – FEADR – Masura M2 / 6 B – 

“Dezvoltarea investitiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de 
agrement, culturală și de amenajare peisagistică a localităților, infrastructura pentru valorificarea 
produselor locale și pentru crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație”, Submasura 19.2 
– “Sprijin  pentru implementarea  actiunilor  in  cadrul Strategiei  de Dezvoltare Locala”  prin Grupul   
de Actiune Locala  - Dealurile Sultanului, se modifica si se inlocuieste cu Anexa Unica – parte  
integranta din  prezenta hotarare . 
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Art. II  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei 
Poiana Campina, judetul Prahova, Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe 
Locale, Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, Achiziţii Publice, Accesare Fonduri 
Nerambursabile si Implementare Proiecte, Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, Mediu  si 
Compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Transport Public din cadrul 
Aparatului de specialitate al acestuia.  
 

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

 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
 ROMEO - CONSTANTIN TUTICA  
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                                            CONTRASEMNEAZĂ,   
                                                                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                                             SIMONA   IONELA  ONEA 
 

 
 

 


