
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor reglementări cu privire la circulaţia vehiculelor cu 

tracţiune animală pe raza municipiului Câmpina 
 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.47.050/26 ianuarie 2009 a d-lui consilier Dragomir 

Ion, prin care propune 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. – (1) Se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în 
municipiul Câmpina, începând cu data de 1 martie 2009. 
      (2) În situaţii excepţionale (activităţi sportive, turistice, ceremonii, 
târguri, etc.) este permisă circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, cu avizul 
Primăriei municipiului Câmpina, emis la cerere, pentru fiecare caz în parte. 
                         (3) În aviz va fi menţionat, în mod expres, traseul pe care îl va 
parcurge solicitantul. 
      (4) Se stabileşte taxa specială de acces cu vehicule cu tracţiune 
animală pentru situaţii excepţionale, la valoarea de 100 lei/atelaj/zi, taxă ce se va 
achita la Primăria municipiului Câmpina, anticipat emiterii avizului prevăzut la 
art.1, alin.(2). 
 Art.2. – (1) Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în art.1, alin.(1), (2) şi (3), 
constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 

  a) – amendă contravenţională prevăzută de O.U.G. nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, ca sancţiune contravenţională 
principală; 



   b) – ca măsură complementară, atelajele vor fi sechestrate, 
transportate şi depozitate în spaţiul special amenajat, situat în municipiul Câmpina, 
str.Petrolistului, nr.11 (fosta Bază de producţie a S.C. C.P.G.C. S.A. Câmpina).  
Atelajele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de 
maximum 7 zile de la data sechestrării, după ce se face dovada proprietăţii lor, a 
achitării amenzii contravenţionale aplicate conform art.2, alin.(1), lit.”a” din 
prezenta hotărâre, precum şi a unei taxe de 100 lei/zi reprezentând cheltuieli de 
transport, depozitare şi pază a acestora. 
     (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către 
ofiţerii şi agenţii de poliţie ai Biroului Poliţiei Rutiere a municipiului Câmpina, cu 
sprijinul Direcţiei Poliţiei Comunitare Câmpina şi al Serviciului administrarea 
domeniului public şi privat, conform unui protocol încheiat între aceste părţi. 
     (3) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului sechestrat 
nu îşi recuperează atelajul în termenul stabilit la art.2, alin.(1), lit.”b”, Direcţia 
Poliţiei Comunitare, pe baza unui referat motivat, propune Primarului emiterea 
unei dispoziţii prin care vehiculul în cauză se declară abandonat, fiind trecut în 
proprietatea privată a municipiului Câmpina. 
    (4) Dispoziţia astfel emisă, se va înainta Serviciului administrarea 
domeniului public şi privat care va proceda la valorificarea atelajelor, în 
conformitate cu prevederile O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului, modificată. 
 Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. 
nr.90/26 octombrie 2000 privind interzicerea accesului şi staţionarea căruţelor în 
zonele aglomerate ale municipiului Câmpina, completată prin H.C.L. nr.73/30 mai 
2002. 
 Art.4. – Prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată. 
 Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică: 

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

 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
        Consilier,                  Secretar, 
       dl.Piţigoi Ioan - Adrian                                   jr. Moldoveanu Paul 
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