
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 

HOTĂRÂRE 
privind interzicerea scăldatului și folosirii ca zonă de plajă, 

 a spațiului de recreere aferent parcului Lacul Bisericii,  

situat în municipiul Câmpina  

 
  

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.59.393/12 iulie 2012 a d-lui ing.Tiseanu Horia – 

Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina, prin care propune interzicerea scăldatului 

și folosirii ca zonă de plajă, a spațiului de recreere aferent parcului Lacul Bisericii, 

situat în municipiul Câmpina;  

- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului public 

și privat; 

 - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

municipiului Câmpina: 

- Comisia buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 

domeniului public şi privat şi agricultură; 

- Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii 

și comerț, ș.a.m.d.; 

- avizul secretarului municipiului Câmpina; 

Văzând prevederile art.17 și art.20, alin.(2) din H.G.R. nr.88/2004 pentru 

aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale 

utilizate pentru îmbăiere; 

Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” şi art.115, alin.(1), lit.”b” 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 scăldatul și folosirea ca zonă de plajă, 

a spațiului de recreere aferent parcului Lacul Bisericii, situat în municipiul Câmpina. 

    (2) – Nerespectarea interdicțiilor prevăzute la alin.(1) duce la aplicarea 

de către împuterniciții Primarului a sancțiunilor contravenținale cuprinse                    

între 200 – 1.000 lei și respectiv 100 – 500 lei, cu respectarea prevederilor O.G.R. 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

Art.2. – Primăria Municipiului Câmpina, prin Serviciul A.D.P.P., va amplasa în 

zona menționată la art.1, alin.(1), panouri avertizoare cu următorul conținut: “ZONĂ 

NECONTROLATĂ SANITAR ȘI NERECOMANDATĂ ÎMBĂIERII - 

SCĂLDATUL INTERZIS”. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 

- Primarului municipiului Câmpina; 

- Direcţiei economice; 



- Serviciului juridic, contencios administrativ; 

- Serviciului  administrarea domeniului public și privat; 

- Direcției Poliția Locală a Municipiului Câmpina. 
 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 

       Consilier,                  Secretar, 

dl. Bondoc Viorel  - Gheorghe                                 jr. Moldoveanu Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpina, 26 iulie 2012   
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