
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor reglementări referitoare la parcarea autovehiculelor 
aparţinând persoanelor juridice pe domeniul public al municipiului Câmpina 

 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.60.363/20 aprilie 2010 a d-lui consilier Telegescu Daniel, 

prin care propune aprobarea unor reglementări referitoare la parcarea autovehiculelor 
aparţinând persoanelor juridice pe domeniul public al 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 buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi 
agricultură; 
 - avizul secretarului municipiului Câmpina; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin.(2), lit.”c” 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.(1) – Se interzice parcarea tuturor autovehiculelor aparţinând 
persoanelor juridice pe B-dul Carol I, zilnic, în intervalul orar 18,00 – 07,00. 

 (2) - Se interzice parcarea autovehiculelor mai mari de 2,5 t aparţinând 
persoanelor juridice pe domeniul public, în parcările amenajate între blocuri, zilnic, 
în intervalul orar 18,00 – 07,00. 

Art.2.(1) - Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă cuprinsă între 150 lei şi 300 lei. 

          (2) – Aplicarea sancţiunilor se va realiza de către reprezentanţii 
Direcţiei Poliţia Comunitară şi reprezentanţi ai Poliţiei municipiului Câmpina – 
Serviciul Circulaţie Rutieră. 

          (3) – Sancţionarea contravenienţilor se va face în conformitate cu 
prevederile O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată 
şi completată. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Direcţiei Poliţia Comunitară; 
- Poliţia municipiului Câmpina - Serviciul Circulaţie Rutieră;  
- Mass-mediei locale. 
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Câmpina, 29 aprilie 2010    
Nr.72 


