
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea taxei percepute pentru utilizarea parcarilor dotate cu bariere

din Municipiul Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.64.180/19 noiembrie 2015 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren^iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea taxei
percepute pentru utilizarea parcarilor dotate cu bariere din Municipiul Campina;

- rapoartele de specialitate promovate de Direc{ia economica si Serviciul
administrarea domeniului public $i privat;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finan{e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.248, lit."h" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."c" sj art.ll5,

alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

In temeiul art.45, alin.(2), lit."c" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia
publica locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba taxa perceputa pentru utilizarea parcarilor dotate cu bariere din
Municipiul Campina, in cuantum de 20 lei/luna (T.V.A. inclus) sau 200 lei/an (T.V.A.
inclus), ce va fi achitata anticipat la Directia economica din cadrul Primariei
Municipiului Campina.

Art.2. - Accesul in aceste parcari se va face pe baza de card de parcare cu cip
electronic integrat, parcarile deservind persoanele fizice si juridice care au domiciliul,
resedinta sau sediul in imobilele riverane.

Art.3. (1) - Taxa pentru autovehiculele de aprovizionare cu masa maxima
autorizata de maximum 3,5 tone este de 20 lei/luna (T.V.A. inclus) sau 200 lei/an
(T.V.A. inclus).

(2) - Accesul in parcarile publice dotate cu bariere a autovehiculelor de
aprovizionare, se va face numai pentru aceasta activitate.

Art.4. - Autovehiculele de interventii (Pompieri, Politie, Ambulanta, Electrica,
etc.) vor beneficia de acces gratuit, punandu-li-se la dispozitie cartele si chei de acces.

Art.5. - Prevederile prezentei hotarari nu se aplica pentru parcarea Pietei Centrale.
Art.6. - Prezenta hotarare se comunica :

- Instm4iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc|iei economice;
- Directiei investitii;



- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului juridic, contencios;
- Mass-mediei locale.

Presedinte de $edin{a,
Consilier,

dl. Pitigoi Ioan - A

Contrasemneaza,
Secretar,
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.64.180/19 noiembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu, Primarul municipiului Campina, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
taxei percepute pentru utilizarea parcarilor dotate cu bariere din Municipiul
Campina.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza aprobarea de catre Consiliul
local al Municipiului Campina a achizitionarii unui numar de 4 (patru) bariere de
acces, ce vor fi instalate in parcarile publice din str.Mihai Eminescu, Sg.Maj.Erou
Grigore Nicolae, str. 1 Mai si str.Dr.Toma Ionescu, precum si solicitarile cetatenilor si
asociatiile de proprietari din aceste zone care, cu ocazia participarii Tn cadrul
audientelor si-au exprimat dorinta de a fi amplasate astfel de sisteme de restrictionare
a accesului.

Propun ca accesul in aceste parcari sa se faca contracost, pe baza de card de
parcare cu cip electronic integrat, la un tarif diferentiat intre autoturismele proprietate
privata si autovehiculele destinate aprovizionarii.

Pentru autovehiculele de interventii (Pompieri, Politie, Ambulanta, Electrica,
etc.), accesul va fi gratuit, punandu-li-se la dispozitie, de catre autoritatea locala,
cartele si chei de acces.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.248, lit."h" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."c", art.45, alin.(2), lit."c" si

art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia - Laurenfiu
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