
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea art.5, alin.(6) din Regulamentul

referitoare la conditiile de executie a lucrarilor tehnico - edilitare si
refacerea infrastructurii, care se executa pe domeniul public si privat
al Municipiului Campina, aprobat prin H.C.L. nr.lll/27 iulie 2017

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.240/18 septembrie 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina si a d-lui ec.Pitigoi
Ioan - Adrian - Viceprimarul Municipiului Campina, prin care propun aprobarea
modificarii art.5, alin.(6) din Regulamentul cuprinzand Normele referitoare la
conditiile de executie a lucrarilor tehnico - edilitare si refacerea infrastructurii, care
se executa pe domeniul public si privat al Municipiului Campina, aprobat prin
H.C.L.nr.lll/27iulie2017;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.241/18 septembrie 2017, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.242/18 septembrie 2017, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.69.243/
18septembrie2017;

- adresa nr.l4.979/6 septembrie 2017 a Institutiei Prefectului Judetului
Prahova, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.22.722/12 septembrie
2017; ^

in conformitate cu prevederile:
- art.20 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si

completata;
- art.3 si punctul III din Anexa la Legea nr.213/1998 privind bunurile

proprietate publica;
- art.l si art.8 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, modificata si

completata;
- art.l si art.28, alin.(l) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al

contraventiilor, modificata si completata;
- art.36, alin.(2), lit."c" 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.(l) din Legea

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si
completata,



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Se aproba modificarea art.5, alin.(6) din Regulamentul cuprinzand
Normele referitoare la conditiile de executie a lucrarilor tehnico - edilitare si
refacerea infrastructurii, care se executa pe domeniul public si privat al Municipiului
Campina, aprobat prin H.C.L. nr.ll l/27 iulie 2017, care va avea urmatorul continut:

"Art.5.(6) - Dupa obtinerea avizului, beneficiarul acestuia are obligatia
comunicarii/aducerii la cunostinta publica, prin mijloace mass-media, a categoriilor
de lucrari ce urmeaza a se executa, a locatiei tn care se efectueaza si a perioadei
pentru care o anumita zona este afectata."

Art.II. - Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin afisare pe
site-ul institutiei, la sediul acesteia, precum si prin mediatizarea m presa locala, prin
grija Serviciului APL si se comunica:

- Institut,iei Prefectului Judet,ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direct,iei economice;
- Direc{iei investi|ii;
- Directiei juridice;
- Serviciului urbanism ^i amenajarea teritoriului;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat.
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPmA

P R I M A R
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Nr.69.240/18 septembrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina
si ec.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul 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) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i
Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintam la Aparatul
permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind modiflcarea art.5,
alin.(6) din Regulamentul cuprinzand Normele referitoare la conditiiIe de
executie a lucrarilor tehnico - edilitare si refacerea infrastructurii, care se
executa pe domeniul public si privat al Municipiului Campina, aprobat prin
H.C.L. nr.lll/27 iulie 2017.

Prin adresa nr.l4.979/6 sept.2017 a Institutiei Prefectului Judetului Prahova,
inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.22.722/12 sept.2017 se
sesizeaza aspecte de nelegalitate cu privire la prevederile art.5, alin.(6) din
Regulamentul cuprinzand Normele referitoare la conditiiIe de executie a lucrarilor
tehnico - edilitare si refacerea infrastructurii, care se executa pe domeniul public si
privat al Municipiului Campina, aprobat prin H.C.L. nr.ll l/27 iulie 2017.

Practic, prin acest act s-a stabilit obligativitatea beneficiarului avizului de
spargere de a comunica/aduce la cunostinta publica, prin mijloace mass - media
(obligatoriu audio) a categoriilor de lucrari ce urmeaza a se executa, a locatiei in
care se efectueaza si a perioadei pentru care o anumita zona este afectata.

Cu ocazia exercitarii controlului legalitatii, Institutia Prefectului a apreciat ca
folosirea sintagmei "obligatoriu audio" reprezinta o imixtiune, contrara legii, in
activitatea unor persoane de drept privat.

Rationamentul instituirii acestei obligatii a fost motivat de faptul ca
mediatizarea prin posturi radio asigura transmiterea cu rapiditate si implicit atrage
atentia cu privire la acest mesaj public, avand Tn vedere in acest context si
conducatorii auto care ar fi putut beneficia de informatii chiar in trafic.

Cu toate acestea, pentru a nu afecta punerea in aplicare a acestei hotarari, in
situatia in care Institutia Prefectului ar formula actiune in instanta si implicit
suspendarea acestui act administrativ, propunem reanalizarea textului art.5, alin.(6)
si revocarea partiala prin eliminarea sintagmei "obligatoriu audio".

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.20 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,

modificata si completata;
- prevederile art.3 si punctul III din Anexa la Legea nr.213/1998 privind

bunurile proprietate publica;
- prevederile art.l si art.8 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor,

modificata si completata;



- prevederile art.l si art.28, alin.(l) din O.G. nr.2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, modificata si completata;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."c", art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu
art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata.
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