
 
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării şi completării art.2, alin.(2) din                                 

H.C.L. nr.8/29 ianuarie 2009  
 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.47.077/10 februarie 2009 a d-lui consilier Dragomir Ion, prin care 

propune aprobarea modificării şi completării art.2, alin.(2) din H.C.L. nr.8/29 ianuarie 2009 privind 
aprobarea unor reglementări cu privire la circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza 
municipiului Câmpina; 
 - raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului public şi privat; 
 - raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Câmpina, 
respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, ş.a.m.d.; 

- avizul secretarului municipiului Câmpina; 
În temeiul: 
- art.1, art.2, alin.(2) şi art.4, alin.(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, modificată şi completată; 
- art.1, alin.(3) şi (4) din H.G. nr.1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase pe teritoriul României; 
- art.71, alin.(1), art.96, alin.(2), lit.”c”, art.102, alin.(1), pct.16 şi art.128, alin.(1), lit.”h” din 

O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată; 
Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 
 

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. – Aprobă modificarea şi completarea art.2, alin.(2) din H.C.L. nr.8/          
29 ianuarie 2009 privind aprobarea unor reglementări cu privire la circulaţia vehiculelor cu 
tracţiune animală pe raza municipiului Câmpina, care va avea următorul conţinut: 

    „(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către ofiţerii şi 
agenţii de poliţie ai Biroului Poliţiei Rutiere a municipiului Câmpina, iar măsura 
complementară de către Direcţia Poliţia Comunitară Câmpina şi Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat, conform unui protocol încheiat între aceste părţi”. 
 Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii; 
- Biroului Poliţiei Rutiere a municipiului Câmpina; 
- Direcţiei Poliţia Comunitară; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Mass-mediei locale. 
 

 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
       Consilier,                  Secretar, 
 d-na Preda Gena                         jr. Moldoveanu Paul 
 
Câmpina, 12 februarie 2009  
Nr. 12                                                                                               


