
  

PROIECT DE  H O T Ă R Â R E Nr. 8206/157 din 05.08.2021 

privind  aprobarea bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN 
ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018 

            Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

            Având în vedere Referatul de aprobare , prezentat de dl. Daneluș Costea, Primar al  Orașului Slanic, 
nr.8207/158 din 05.08.2021,  precum şi Raportul de specialitate nr.8208/159 din 05.08.2021 , cu privire la 
necesitatea şi  oportunitatea  aprobării bugetului actualizat al proiectului  „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC 
ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”  finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr.3334 din 22.10.2018. 

            Având în vedere: 

- Art. 44, alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- art. 42, alin.1 din Legea nr. 500/2002, privind finanţele, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129 alin. (4) lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 

          Ţinând seamă de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Slănic. 

             În temeiul prevederilor  art.139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit.a) și art.197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

    Art 1. -  Se aprobă bugetul actualizat al proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC 
ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr.3334/22.10.2018, conform 
Devizului General anexat, cu următoarele valori: 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare Lei  

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 5.397.611,95 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 65.069,59 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 5.332.542,36 

II Contribuţia proprie, din care : 171.720,44 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 106.650,85 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 65.069.59 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 5.225.891,51 
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         Art. 2. -  Se aprobă valoarea totală actualizată  a proiectului „AMENAJARE SPAŢII 
VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”, în cuantum de 5.397.611, 95 lei 
(inclusiv TVA). 

             Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a 171.720,44 Lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 106.650,85 Lei reprezentând cofinanțarea proiectului „AMENAJARE 
SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” 

             Art. 4. -  Din Bugetul local se vor asigura finanţarea tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe, 
care vor aparea în perioada implementării proiectului. 

            Art. 5. Începând cu data  prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local nr.35 din 20.04.2021 

            Art. 6. -  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor şi institutiilor interesate, şi va fi 
adusă la cunostinţa publică, în condiţiile legii. 

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 IOANA MIHAIELA STERE 

                                                                                 
                               CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              

                  SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                       
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   05.08.2021 
Nr. ____ 
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                                                                                                                                                          Nr. 8208/159 din 05.08.2021                    

                                                              

 

                                                                                REFERAT DE APROBARE 

  privind  aprobarea bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN 
ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018 

                    

             Având în vedere  adresa nr.171986   din 21.01.2011 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor 
publice și Administrației  și adresa nr. 162/06.01.2021  a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia , prin care se comunică  necesitatatea actualizării proiectului tehnic, expertizării lucrărilor 
executare și a  transmiterii documentelor necesare  pentru reavizare ,  propun spre aprobare  Consiliul 
Local al oraşului Slănic  aprobarea bugetului actualizar al  proiectului  “AMENAJARE SPAŢII 
VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA finanțat prin  Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 
22.10.2018,  în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma expertizarii tehnice . Bugetul 
rezultat este următorul: 

 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare Lei  

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 5.397.611,95 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 65.069,59 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 5.332.542,36 
II Contribuţia proprie, din care : 171.720,44 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 106.650,85 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 65.069,59 
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 5.225.891,51 

                 Contribuția proprie a UAT Oraş Slănic, în proiect, este de   171.720,44 Lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 106.650,85 Lei reprezentând cofinanțarea proiectului „AMENAJARE 
SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”. 

        Obiectivul este finantat din fonduri europene nerambursabile, proiect  „Amenajare spații 
verzi/parc în orașul Slănic, județul Prahova”, proiect finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5: 
imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investitii 5.2: Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii 
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oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate, reducerii poluarii aerului si 
promovarii masurilor de reducere a zgomotului. COD SMIS: 118934,  în baza contractului de finanțare 
nr.3334 din 22.10.2018, completat prin actul aditional nr.1 din 14.07.2020. Termenul actualizat de 
implementare a proiectului este 31.08.2021, cu posibilitate de prelungire. 

 La data aceasta restul de executat al lucrărilor este 4.458.581,57 lei, reprezentând construcții și 
instalatii – 2.734.193,08 lei, dotări – 1.681.358,85 lei, organizare de șantier – 36.544,14 lei, cheltuieli 
pentru asigurarea utilitatilor  necesare obiectivului 6.485,50 lei, conform anexei Deviz general rest de 
executat. 

 Până la această dată au fost realizate doar lucrările de proiectare, verificare tehnică, organizarea 
de șantier, terasamente și instalații în sumă totală de 443699,25 lei. 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea consiliului local nr. 45 din 30 iulie 2018, iar pentru 
încheierea actului adițional nr.II la Contractul de finanțare este necesar să aprobăm bugetul actualizat . 
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                                                                      NR. 8208/159 din 05.08.2021 

                                                 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE 
SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare 
nr. 3334 din 22.10.2018 

         Referitor la Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Slănic cu privire la necesitatea aprobării  
bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, 
JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, 
prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018 

 

         Având în vedere:  

- Prevederile   Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Prevederile  Legii  nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; 

- Prevederile  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Slănic nr.57 din 13.10.2017 de aprobare a studiului de fezabilitate 
aferent proiectului „ AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL 
PRAHOVA” 

 Considerăm următoarele : 



Prin Adresa nr.171986   din 21.01.2011 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor publice și 
Administrației  și Adresa nr. 162/06.01.2021  a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, se 
comunică necesitatatea actualizării proiectului tehnic  , expertizării lucrărilor executare și a  transmiterii 
documentelor necesare pentru reavizare , în vederea continuării proiectului AMENAJARE SPAŢII 
VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” și realizarea lucrărilor rămase de executat. 

În urma expertizei tehnice realizate de către expert tehnic Janin Valeriu Darabană , prin firma SC 
GEO VIP PROIECT SRL ,  a studiului topografic  realizat de firma SC EDRON , proiectantul SC 
Struct Quality a determinat restul de lucrări de executat , lucrările suplimentare ce se impun în urma 
expertizei.  Această documentație va transmisa spre  reavizare la ADR Sud Muntenia împreună cu  
hotărârea de aprobare a proiectului cu ultima formă a bugetului rezultat.   

Bugetul rezultat este următorul: 

 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare Lei  

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 5.397.611,95 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 65.069,59 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 5.332.542,36 
II Contribuţia proprie, din care : 171.720,44 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 106.650,85 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 65.069,59 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 5.225.891,51 

 

           Contribuția proprie a UAT Oraş Slănic, în proiect, este de   171720,44 Lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 106.650,85 Lei reprezentând cofinanțarea proiectului „AMENAJARE 
SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA„ 

            Faţă de cele expuse,  propunem adoptarea de către Consiliului Local al oraşului Slănic, a 
proiectul de hotărâre  privind  aprobarea bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII 
VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 
22.10.2018 , în forma prezentată  

 

                                                    

Echipa de proiect: 

Isabela Cojocaru – asistent manager 

Iulia Rusea – responsabil financiar 

Romulus Vasile Baican – responsabil tehnic 

Mihai Brezeanu – responsabil tehnic  

             


