
  

PROIECT DE  H O T Ă R Â R E Nr. 10671/183 din 08.10.2021 

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.____/____ din _________2021,  precum şi Raportul de specialitate nr.______/____ din ________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, cu 
următoarele valori: 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare Lei  

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 5.789.142,60 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent   456.600,24 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 5.332.542,36 

II Contribuţia proprie, din care : 563.251,09 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 106.650,85 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 456.600,24 

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 5.789.142,60lei 
(inclusiv TVA). 

             Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a 563.251,09 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.47 din 05.08.2021 

            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,                                                                                                              
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ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   ___ octombrie 2021 
Nr. ____ 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR 

 

PRIMAR 

DANELUȘ COSTEA 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          Nr. 10672/184 din 08.10.2021                    

                                                              

                                                                                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.659   din 06.10.2021 a Comisiei de evaluare  numită prin Dispoziția 
nr.92 din 20.07.2021 , în procedura de achiziție publică - procedura simplificată, prin care se comunică  
necesitatatea disponibilizării de fonduri suplimentare de 10% din valoarea estimată. 

            Având în vedere că pentru continuarea lucrărilor de execuție este necesară alocarea de fonduri 
suplimentare , pentru suportarea prețurilor majorate ale materialelor  ,  propun spre aprobare  Consiliul 
Local al oraşului Slănic   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 din 22.10.2018. 
Bugetul rezultat este următorul: 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare Lei  

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 5.789.142,60 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent   456.600,24 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 5.332.542,36 

II Contribuţia proprie, din care : 563.251,09 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 106.650,85 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 456.600,24 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 5.225.891,51 

                 Contribuția proprie a UAT Oraş Slănic, în proiect, este de   563.251,09 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 
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.1/2020 și actul adițional nr. 2/2021. 

 Termenul actualizat de implementare al proiectului este 28.02.2023. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 

ORAŞUL SLĂNIC 

PRIMAR 



 La data lansării procedurii de licitație  valoarea estimată a achiziției a fost de  3.746.707,20 lei fara 

TVA, și este compusa din: 

-cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare- 5.450,00 lei fără TVA, 

-cap.4.1- Construcții și instalații – 2.297.641,24 lei fara TVA,  

-cap.4.5 - Dotări– 1.412.906,60 lei fara TVA 

-cap.5.1.1- organizare de santier– lucrare de construcții – 20.942,84 lei fara TVA 

-cap.5.1.2 - cheltuieli conexe organizării șantierului- 9.766,52 lei fara TVA. 
TOTAL VALOARE CU  TVA 4.458.581,57  LEI 

Ofertantul  ATLAS SPORT SRL își asumă îndeplinirea contractului pentru valoarea de 4.121.376,92 

lei,  astfel: 

- -cap.2-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare- 5.450,00 lei fără TVA, 

- -cap.4.1- Construcții și instalații – 2.578.908,92 lei fara TVA,  

- -cap.4.3- utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj – 1.517.018,00 

lei fara TVA 

- -cap.5.1.1- organizare de santier– lucrare de construcții – 15.000,00 lei fara TVA 

- -cap.5.1.2-cheltuieli conexe organizării șantierului- 5.000,00 lei fara TVA. 

TOTAL VALOARE CU  TVA 4.904.438,53  LEI 

Potrivit art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: „Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu 
îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată de către un 
ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea estimată, astfel cum a fost 
stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi 
suplimentată”  

Prin art. 137 alin. (2) lit. e) și f) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice („Normele metodologice”) se prevede că: „În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este 
considerată inacceptabilă în următoarele situații: (…) e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea 
financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea 
disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; 
f) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin 
anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 
îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar 
conduce la modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) 
din Lege”  

Conform art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Legea nr. 98/2016: „(1) Contractele de achiziție 
publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 
următoarele situații: (…) f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute 
la alin. (7) lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: (…) 
(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în 
cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul 
contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări. 
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DANELUȘ COSTEA 
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                                                                      NR. 10673/185 din 08.10.2021 

                                              

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” 

Consider următoarele : 
        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 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.1/2020 și actul adițional nr. 2/2021. 
 In urma stabilirii restului de executat a fost lansată procedura de achiziție publică pe site-ul 
www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. 1079569/29.11.2020 

Valoarea estimată a achiziției: 3.746.707,20 lei fara TVA, și este compusa din: 
-cap.2-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare- 5.450,00 lei fără TVA, 
-cap.4.1- Construcții și instalații – 2.297.641,24 lei fara TVA,  
-cap.4.5- Dotări– 1.412.906,60 lei fara TVA 
-cap.5.1.1- organizare de santier– lucrare de construcții – 20.942,84 lei fara TVA 
-cap.5.1.2-cheltuieli conexe organizării șantierului- 9.766,52 lei fara TVA. 



Procedura de atribuire: procedură simplificată într-o singură etapă. 
Cod unic de identificare a achizitiei: 2021_ 2843604_04 
Contract de achiziție publică: Achiziție lucrări de construcție parc și dotări/mobilier urban 
aferente obiectivului ”Amenajare spații verzi/parc în orașul Slănic, județul Prahova” SMIS 
118934 

COD  CPV:   

Cod CPV principal:  

            Lucrari de constructii – CPV – 45000000-7   

Cod CPV Secundare: 

         Lucrari de amenajare a terenului – CPV – 45111291-4  

Lucrari de montaj – CPV – 45255400-3  

Mobilier urban – CPV – 34928400-2    

Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare iar rezultatul finalizării acestei 
faze de evaluare se regăsește în procesul verbal nr. 3 din data de 04.10.2021. 

În urma evaluării propunerilor tehnice și a răspunsurilor la solicitările de clarificări cu privire la 
propunerile tehnice, au fost declarate admise ofertele prezentate de următorii ofertanți: 

i. Oferta aparținând ATLAS SPORT S.R.L. ofertă admisibilă la această etapă. 
ii. Oferta aparținând Asocieri DOMOTEX S.R.L. & PSM ENERGO CONSTRUCTII S.R.L.  

ofertă neconformă și inacceptabilă la această etapă. 

Ca urmare:  

1. Oferta financiara, nu se încadrează în prevederile art. 136 alin. (1)-(2) din HG 
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016, în sensul că elementele de preț ale ofertei nu sunt aparent neobisnuit de 
scazute, prin raportare la preturile pietei. 

2. Oferta financiara  nu  se încadrează în valoarea estimată a achiziției și depășește 
valoarea estimată, cu 10% , respectiv cu suma de 445856,96 lei cu TVA. 

3. Suma poate fi suportată din cheltuieli eligibile ,, cheltuieli diverse și neprevăzute ,, și 
din cheltuieli neeligibile din bugetul local. 

Potrivit art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: „Oferta este considerată inacceptabilă dacă 
nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată 
de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea 
estimată, astfel cum a fost stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, 
iar această valoare nu poate fi suplimentată”  

Prin art. 137 alin. (2) lit. e) și f) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice („Normele metodologice”) se prevede că: „În condițiile art. 
215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații: (…) e) 
prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin 
anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 



îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; f) prețul, fără TVA, inclus în 
propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și, 
deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului 
de achiziție publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la 
modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din 
Lege”  

Conform art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Legea nr. 98/2016: „(1) Contractele de achiziție 
publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 
următoarele situații: (…) f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la alin. (7) lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiții: (…) (ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de 
achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, 
sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul 
contractelor de achiziție publică de lucrări 

Bugetul rezultat este următorul: 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare Lei  

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 5.789.142,60 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent   456.600,24 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 5.332.542,36 
II Contribuţia proprie, din care : 563.251,08 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 106.650,85 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferent 
456.600,24 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 5.225.891,51 

Contribuția proprie a UAT Oraş Slănic, în proiect, este de   563.251,09 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”. 

Suma suplimentară va fi suportată în decursul a 3 ani din bugetul local și din economiile 
proiectului . 

            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.                                     

Serviciul financiar contabil  

Șef Serviciu 

Marin Rodica Georgelica             


