CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea art.lO din Anexa
la H.C.L. nr.lOO din 9 iunie 2011

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.63.543/22 ianuarie 2015 a d-lui consilier Dula
Marian, prin care propune modificarea si completarea art.lO din Anexa la H.C.L.
nr.lOO din 9 iunie 2011 cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la
exploatarea si intre{inerea bazei sportive cuprinzand bazinul de inot didactic $i
terenurile de tenis, situata in municipiul Campina, Cartier Hernea;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, resurse umane,
s.a.m.d.;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu
publicul, servicii $i comer^, $.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Jinand cont de prevederile art.36, alin.(9) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din
Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata,
fn temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia
publica locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Se aproba modificarea si completarea art.lO din Anexa la H.C.L.
nr.lOO din 9 iunie 2011 cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la
exploatarea $i intre{inerea bazei sportive cuprinzand bazinul de lnot didactic si
terenurile de tenis, situata in municipiul Campina, Cartier Hernea, care va avea
urmatorul continut:
"Art.lO.#) - Administratorul asigura organizarea si desfasurarea cursurilor
de inot pentru copii si adul^i.
(2) - Administratorul, de comun acord cu conducerile unitdtilor
de mvatamant, planifica unita(ile de invafamant, pe clase de elevi, la cursurile
gratuite de ini(iere la mot, comunica planiflcarea directorilor si urmdreste
executarea planificarii.
(3) - Administratorul organizeaza si se ocupa de desfasurarea
concursurilor de inot pentru copii, conform Programului de manifestari
flnanfate de Consiliul Local".
Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Direc{iei investi^ii;

- Serviciuluijuridic, resurse umane, $.a.m.d.;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Administratorului bazinului de inot didactic.

Pre$edinte de $edin{a,
Consilier,
dl. Bondoc Viorel -

Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Moldoveanu PauI

Campina, 29 ianuarie 2015
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIER
Nr.63.543/22ianuarie2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Dula Marian - consilier local al municipiului Campina,
membru al Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte $i tineret,
sport $i turism, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50,
alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local al
municipiului Campina, maintez la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectul de hotarare privind modificarea si compIetarea art.lO din Anexa la
H.C.L. nr.lOO din 9 iunie 2011 cu privire la aprobarea Regulamentului
referitor la exploatarea si intrefinerea bazei sportive cuprinzand bazinul de
inot didactic si terenurile de tenis, situata in municipiuI Campina, Cartier
Hernea.
Promovarea proiectului de hotarare este necesara pentru o mai buna
colaborare mtre autoritatea publica locala si administratorul bazinului de inot
didactic cu ocazia desfasurarii atat a competitiilor organizate in cadrul
manifestarilor culturale, cat si pentru activitatea de baza pentru care a fost
construit acest bazin, respectiv organizarea de cursuri gratuite de initiere la inot
pentru elevi.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.36, alin.(9), art.45, alin.(l) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din
Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata.

CONSILIER,
Dula Maria,n
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