
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea art.ll din Anexa Ia

H.C.L. nr.22/29 martie 2012
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.603/15 februarie 2016 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren{iu - Primarul municipiului Campina prin care propune modificarea si completarea
art.ll din Anexa la H.C.L. nr.22/29 martie 2012 referitoare la aprobarea infiintarii Centrului
Social de Urgen{a in municipiul Campina, cu sediul in str.Voila, f.nr.;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul asisten{a sociala si autoritate tutelara;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala,juridic, rela{ii cu publicul $.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.2 si art.ll5,

alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica locala, republicata;
In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea si completarea art.ll din Anexa la H.C.L. nr.22/
29 martie 2012 referitoare la aprobarea infiin$arii Centrului Social de Urgen{a in
municipiul Campina, cu sediul in str.Voila, f.nr., care va avea urmatorul continut:

"Art. 11. Prioritate vor avea persoanele cu domiciliul in Campina, fata de
cei proveniti din alte localitati.

Persoanele care nu au domiciliul legal sau resedinta, conform actelor de
identitate in municipiul Campina, au dreptul sa beneficieze de serviciile CSU
maximum 7 (sapte) zile calendaristice consecutive.

Persoanele care au domiciliul legal sau resedinta, conform actelor de
identitate in municipiul Campina, au dreptul sa beneficieze de serviciile CSU pentru o
perioada de maxim 6 (sase) luni.

In mod exceptional, in baza unui referat mtocmit de Serviciul de
asistenta sociala si autoritate tutelara, persoanele care au domiciliul legal sau
resedinta in Municipiul Campina, mai pot beneficia de serviciile CSU, cu inca o
perioada de maxim 6 (sase) luni".

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Serviciului asisten{a sociala si autoritate tutelara;
- Serviciului juridic, contencios administrativ;

^a Campina.

Contrasemneaza,
Consilier, > Secretar,

jr.MoldoveanuPaul

Campina, 25 februarie
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPENA

P R I M A R
Nr.68.603/15 februarie 2016

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 modificarea si
completarea art.ll din Anexa la H.C.L. nr.22/29 martie 2012 referitoare la
aprobarea infiinfarii Centrului Social de Urgen{a in municipiul Campina, cu
sediul m str.Voila, f.nr.

Promovarea proiectului de hotarare se impune ca urmare a faptului ca, in
decursul perioadei in care a functionat Centrul Social de Urgenta, s-a contatat ca,
pentru un numar redus de situatii, perioada maxima de 6 (sase) luni de care puteau
beneficia persoanele care au domiciliul sau resedinta in Municipiul Campina, s-a
dovedit a fi insuficienta raportat la gasirea unei locuinte, internarea in centre
specializate pentru ingrijirea batranilor sau persoanelor cu dizabilitati.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.2, art.45, alin.(l) $i

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

PRIMAR,
ing. Tiseanu Horia - Laurenfiu

edit.B.L.
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