
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.ll2/25 au

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.329/17 octombrie 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.ll2/25 august 2016 referitoare la
aprobarea reorganizarii Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.330/17 octombrie 2017, promovat de Serviciul

urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec{ia
mediului;

- avizul secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.69.331/
17octombrie2017;

In conformitate cu prevederile:
- art.36, alin.(5) si art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea

teritoriului $i urbanism, modificata $i completata;
- art.55, alin.(9) 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 administra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.ll2/25 august
2016 referitoare la aprobarea reorganizarii Comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului si urbanism din cadrul Primariei Municipiului Campina, care va avea
urmatorul continut:

"Art.l. - Aproba reorganizarea Comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului si urbanism din cadrul Primariei Municipiului Campina, care va avea
urmatoarea componen{a:

Membri cu drept de vot;
1

2

3
4

5
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Ing. Tiseanu Horia
Laurentiu
Ec. Pitigoi Ioan Adrian

Jr. Moldoveanu Elena
Arh. Caliman Benetricea
Didona
Ing. Hodoboc-Velescu
Nicoleta
Sing. Emil Stanciu

Primarul Municipului Campina

Viceprimarul Municipului
Campina
Secretarul Municipiului Campina
Arhitect $ef, membru O.A.R.

B.UA.T. - Sef birou

Serviciul A.D.P.P.

Presedinte

Vicepresedinte

membru
membru

membru

membru
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-
-

Arh. Popa Emil

Arh. Barbulescu Paul
Arh. Bonciu Georgel
Arh. Munteanu Simona

Ing. Sandor Zoltan

Teh. Chirita Virgil
Ing. Gheorghe Cristina

Ordiriul Arhitectilor din Romania
(O.A.R.) FilialaPrahova -
presedinte
O.A.R. Prahova
OA.R. Prahova
Registrul Urbanistilor din
Romania (R.U.R.)
Uniunea Nationala a
Restauratorilor de Monumente
Istorice
Expert atestat M.L.P A.T.
S.UA.T.
Compartiment avize, avizari, GIS

membru

membru
membru
membru

membru

secretariat
secretariat

Membri cu rol consultativ:
1
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4
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6
7
8

9
10
11

reprezentant

reprezentant

reprezentant

reprezentant
reprezentant

reprezentant
reprezentant
reprezentant

reprezentant
reprezentant
reprezentant

Inspectoratul de Stat in
Constructii Prahova
Directia Judeteana Prahova pentru
Cultura, Culte si Patrimoniu
National (Institutia Prefectului)
Agentia pentru Protectia Mediului
Prahova
Politia Rutiera Campina
Inspectoratul pentru Situa{ii de
Urgenta Prahova
Directia de Sanatate Public&
S.C. Hidro Prahova S.A.
Societatea de Distributie a
Energiei Electrice Muntenia Nord
SA.
Distrigaz Sud Retele
S.C. OMV Petrom S.A.
S.C. Telekom Romania
Communications SA.

membru

membru

membru

membru
membru

membru
membru
membru

membru
membru
membru

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- D-nei Moldoveanu Elena;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului.

Pre$ec^nte
ms

dI.PetreW

Contrasemneaza,
^ecretar,

jr.Moldoveanu Elena
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.69.329/17 octombrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - LaurenJiu - Primarul Municipiului
Campina, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a
administratiei 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 modificarea si compIetarea art.l din H.C.L. nr.ll2/25 august 2016
referitoare la aprobarea reorganizarii Comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului si urbanism din cadrul Primariei Municipiului Campina.

In conformitate cu prevederilor art.37, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului $i urbanism, modificata $i completata, componen{a nominala
a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism se aproba de Consiliul
local, la propunerea primarului, pe baza recomandarilor asocia{iilor profesionale din
domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului, construc{iilor, institu^iilor de
mva^amant superior $i ale arhitectului-5ef.

Comisia tehnica de amenajare a teritoriului sj de urbanism fundamenteaza din
punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorita{ii locale,
desemnata sa emita avizul pentru documenta{iile de amenajarea teritoriului $i
urbanism, precum ^i pentru studiile de fundamentare sau cercetari prealabile,
conform competentelor existente, stabilite prin reglementarile in vigoare.

Avand in vedere ca din Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si
urbanism a facut parte, in calitate de membru, dl.Moldoveanu Paul, caruia i-a incetat
de drept raportul de serviciu, propun numirea d-nei Moldoveanu Elena - secretar al
Municipiului Campina, pe aceasta functie.

Cadrul local aplicabil:
- prevederile art.36, alin.(5) si art.37 din Legea nr.350/2001 privind

amenajarea teritoriului $i urbanism, modificata sj completata;
- prevederile art.55, alin.(9) si art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45,

alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata,
modificata si completata.

;PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu

edit.B.L.
x^^
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