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CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI
Nr. 29051/01.11.2018

ANUNT PUBLIC
referitor la elaborarea unui protect de hotarare cu caracter normativ

Autoritatile Publice Locale ale Municipiului Campina, cu sediul in
Municipiul Campina, B-dul Culturii nr.18, va aduc la cunostinta faptul ca in sedin^a
ordinara din luna noiembrie 2018, se va supune dezbaterii si aprobarii Consiliului
Local Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr.2 la
H.C.L. nr.45/22 martie 2018, privind aprobarea proiectului modelului de steag
al Municipiul Campina, initiat de d-nii consilieri Bondoc Viorel - Gheorghe si
Cercel Lucian - Adrian.

Cei interesati pot trimite In scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare privind acest proiect de hotarare, Primariei Municipiului Campina,
pana eel tarziu la data de 14 noiembrie 2018. Acestea se pot depune la registratura
primariei, pot fi transmise prin posta clasica, prin fax sau prin posta electronica.

La sediul Primariei municipiului Campina s-au afisat proiectul de hotarare
susmen^ionat si anexa acestuia, precum ^i expunerea de motive inregistrata sub nr.
69391/01.11.2018 , formulata de d-nii consilieri Bondov Viorel - Gheorghe si
Cercel Lucian - Adrian, raportul de specialitate inregistrat cu nr. 69392/01.11.2018,
promovat de Directia juridica si avizul secretarului municipiului Campina,
inregistrat sub nr. 69393/01.11.2018.

Prezentul anunt s-a intocmit in conformitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, iar
documentatia aferenta anuntului poate fi consultata pe site-ul Primariei, la adresa
www.primariacampina.ro, la sediul Primariei Municipiului Campina - biroul CIC.
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ing. Tiseanu

SEGMTAR,
jr. Molddveanu Elena
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Balan Lavinia
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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.45/22 martie 2018

privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Campina

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.391/1 noiembrie 2018 a d-lor consilieri
Bondoc Viorel - Gheorghe si Cercel Lucian - Adrian, prin care propun modificarea si
completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 45/22 martie 2018 privind aprobarea proiectului
modelului de steag al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.392/1 noiembrie 2018 promovat de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii
s.i comert, munca s,i probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului Municipiului Campina inregistrat sub nr,69.393/1 noiembrie
2018; ^

In conformitate cu prevederile:
- H.G. nr.993/2003 privind aprobarea stemei Municipiului Campina, Judetul Prahova;
- art.l, alin.(2) si art.3 din Legea nr.141/2015 privind arborarea §i folosirea de catre

unita^ile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;
- art.36, alin.(l) ?i alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparent^ decizionalS. m administratia publica,

republicata;
In temeiul art.115, alin.(l), lit."b"9 coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea §i completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.45/
22 martie 2018 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului
Campina, conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare,

Art.2. - Prezenta hotarare se corrmnica:
- Institute! Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
- Direc^iei juridice;
- Directiei economice;
- Cabinetului Primarului;
- Centrului de Informa^ii pentru Ceta^eni.

Pre^edinte de §edin^a, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar,

jr.MoIdoveanu Elena

Campina,
Nr. Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
laH.C.L. nr. /

Presedinte de
Consilier,

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE
elementelor in sum ate ale modelului steagului Municipiului Cam pin a

Descrierea steagului
Steagul este o panza dreptunghiulara cu proportia Tntre latimea si lungimea lui

de 2/3, de culoare alb, cu sterna localitatii in centra, simetric fata de laturi.
In partea de sus, deasupra stemei, steagul este inscriptionat orizontal, cu statutul

localitatii: "Municipiul", iar jos denumirea localitatii: "Campina". Ambele
inscriptions!ri sunt realizate cu culoarea rosie.

Steagul se fixeaza in hampa in partea stanga pe la^ime.
Insemnele si denumirea sunt imprimate pe ambele fete ale steagului (avers -

revers),
Sterna Municipiului Campina este cea aprobata prin Hotararea Guvernului

Romaniei nr.993 din 23.08.2003.
Sterna Municipiului Campina se compune dintr-un scut retezat in doua parti.
In campul de sus, pe fond albastru, este amplasat Castelul "lulia Ha§deu", de

argint, in dreapta este figurat soarele, de aur, cu chip de om, cu saisprezece raze (opt
mari si opt mici).

/\

In campul de jos, pe fond rosu, o sonda de erup^ie, de argint, pe o terasa verde.
Scutul este timbrat de o coroana murala de argint, cu cinci turnuri crenelate.
Semnifica^ia elementelor insumate:
Cladirea Castelului "lulia Ha^deu" este simbolul Municipiului si element de

spiritualitate ce face legatura cu universul - soarele care vegheaza localitatea un
impresionant numar de zile pe an.

Sonda de argint simbolizeaza vechile activita^i de extragere a ̂ iteiului.
Coroana murala cu cinci turnuri crenelate arata ca localitatea are rang de

Municipiu.
Semnificatiile culorilor de pe sterna sunt:

Albastru reprezinta aerul, dar s.i apa (raurile Doftana s.i Prahova) §i
simbolizeaza blande^ea, frumusetea §i buna credin^a, amintind si legea crestina.

Rosu reprezinta simbolul maririi, al bucuriei, indraznelii §i generozita^ii,
puterea de via^a §i energie stramoseasca.

Verdele simbolizeaza natura, via^a, tinere^ea, renasterea, speran^a,
vigoarea §i prospetimea.

Semnificatia culorii steagului Municipiului:
Albul simbolizeaza puritatea si adevarul, maretia §i compasiunea §i este

un simbol al pacii.



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUMCIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.69.391/1 noiembrie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatii: Bondoc Viorel - Gheorghe - consilier local al Municipiului Campina,

membru al Comisiei de specialitate buget, finante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura si Cercei Lucian - Adrian, membru al
Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si
Func^ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintam Aparatului pennanent al
Consiliului local proiectul de hotarare pentru modificarea §i completarea Anexei nr,2 la
H.C.L. nr. 45/22 martie 2018 privind aprobarea proiectului modelului de steag al
Municipiului Campina.

Incepand cu luna iulie 2018, s-a demarat procedura specifica punerii in aplicare
a H.C.L. nr.45/22.0.2018 privind aprobarea proiectului modelului de steag al
Municipiului Campina.

In acest sens a fost inaintat Institutiei Prefectului Judetului Prahova si
Consiliului Judetean Prahova, Memoriul justificativ privind steagul Municipiului
Campina, in vederea confirmarii, prin semnatura, iar ulterior cu adresa nr.25.785/
1 octombrie 2018, documentatia constituita a fost inaintata Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice.

Prin adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
nr.113686/1 noiembrie 2018, inregistrata la Primaria Municipiului Campina cu
nr.29.063/1 noiembrie 2018, ni se solicita modificarea si completarea Anexei nr.2 la
H.C.L. nr.45/22 martie 2018, in ceea ce priveste descrierea steagului (Paragraful nr.2),
prin introducerea frazei "Ambele inscriptionari sunt realizate cu culoarea rosie".

Aceasta completare se impune avand in vedere Anexa nr.l — reprezentarea
grafica a steagului, realizata color, in care se poate observa ca cele doua inscriptionari
"Municipiul" si "Campina" sunt evidentiate cu culoarea rosie.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, va supunem aprobarii prezentul
proiect de hotarare.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile H.G. nr.993/2003 privind aprobarea stemei Municipiului Campina,

Judetul Prahova;
- prevederile art.l, alin.(2) si art.3 din Legea nr. 141/2015 privind arborarea §i

folosirea de catre unita^ile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;
- art? din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia

publica, republicata;
- prevederile art.36, alin,(l) si alin.(9) si art.l 15, alin.(l), lit."b", coroborat cu

art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIERI,
Bondoc Viorel — Gheorghe
Cercei Lucian - Adrian .̂.̂

CocTFP-06-04, ver.l



ROMANIA. JUDETUL PRAHOVA
PRTMARIAMUNICIPIULXJI CAMPINA

Adi:esa;Bd. Culturii nr.18, Tel. 0244336134, Fax: 0244371458
Email: web@primariacampina.ro www.primariacampina.ro

DIRECTIA JURIDICA
SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE SI LOCATIV
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS
Nr.69392/01.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului modelului de
steag al Municipiutui Campina, promovat de d-nii Bondoc Viorel-Gheorghe si
Cercel Lucian-Adrian - consilieri locali este legal si in concordanta si cu
prevederile art.l, alin.2 si art.3 din Legea nr. 141/2015 privind arborarea si
folosirea de catre unitatile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, precum si
cu art.36 alin.l si alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, modificata si completata.

SEF SERVICIU,
Jr. Yoicu Monica

DIRECTOR JURIDIC,
Jr. Antcm lul&n
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S E C R E T A R
Nr.69.393/1 noiembrie 2018

A V I Z

Secretarial Municipiului Campina, Judetul Prahova, abilitat de dispozitiile
art.l 17, lit."a" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata, analizand prin prisma actelor normative si administrative:

- expunerea de motive nr. 69.391/1 noiembrie 2018, formulata de d-nii consilieri
Bondoc Viorel - Gheorghe si Cercel Lucian - Adrian;

- raportul de specialitate nr.69.392/1 noiembrie 2018 promovat de Directia
juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina,

acorda AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalitatii, proiectului de
hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.45/
22 martie 2018 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului
Campina, motivat de prevederile:

- H.G. nr.993/2003 privind aprobarea stemei Municipiului Campina, Judetul
Prahova;

- art.l, alin.(2) si art.3 din Legea nr. 141/2015 privind arborarea §i folosirea de
catre unita^ile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata;

- art.36, alin.(l) si alin.(9) si art.l 15, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l)
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea publica locala emitenta, in spe^a Consiliul local, poate reveni asupra
actelor adoptate in sensul modificarii, revocarii, suspendarii, dupa caz.

SECRETAR,
jr.Elena flN*6ldoveanu

edit.B.L.

Cod FP-06-04, ver.l


