
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea Anexei nr.2 Ia H.C.L.

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.038/22 iunie 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.47/31martie 2011 privind
aprobarea unor reglemetari referitoare la transportul m regim de taxi pe raza
Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.039/22 iunie 2018, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul de specialitate nr.69.040/22 iunie 2018, promovat de Oficiul
transport avize din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
Municipiului Campina, respectiv Comisia buget, fman{e, programe finan^are
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
Municipiului Campina, respectiv Comisia administra{ie publica locala, juridic,
rela{ii cu publicul, servicii si comerk munca si probleme sociale, spatiu locativ,
s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, tnregistrat sub nr.68.041/
22iunie2018;
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In conformitate cu prevederile:
- art.l3, lit."f' si art.20 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de

taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata;
- art.36, alin.(2), lit."d si alin.(6), lit."a", punctul 19 din Legea nr.215/2001

privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea

nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.47/
31 martie 2011 privind aprobarea unor reglementari referitoare la transportul Tn
regim de taxi pe raza Municipiului Campina, conform ANEXEI, care face parte
integranta din prezenta hotarare.



Art.H. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directieijuridice;
- Spitalului Municipal Campina;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Oficiului transport, avize.

Pre$edinte de sedin{a,
Consilier,

dl.Dochia Adria

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Moraffveanu Elena
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PLAN DE SITUATIE

INCADRAREA IN ZONA

PROPRIETAR: MUNICIPIUL CAMPINA
l l Supr. A-B-C-D-A S. = 50,00 m.p.

Numar locuri TAXI - locuri
in zona BANCPOST).

BENEFICIAR:
CONS. LOCAL CAMPINA

ADRESA:
Bd.CULTURII,Nr.18.

PLAN DE AMPLASAMENT

Sl DELIMITARE

A IMOBILULUI
B-dul Carol l. f.nr.




