
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

HOTĂRÂRE 
privind interzicerea expunerii de produse în scopul comercializării  

pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Câmpina  
 

 Având în vedere: 

 - expunerea de motive nr.60.508/17 mai 2011 a d-lui ing.Tiseanu Horia Laurenţiu – primarul 

municipiului Câmpina, prin care se propune interzicerea expunerii de produse în scopul 

comercializării pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Câmpina; 

 - raportul de specialitate promovat de Direcţia Poliţie locală a municipiului Câmpina – 

Serviciul control; 

 - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Câmpina: 

- Comisia buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 

  - Comisia de administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul ş.a.m.d.; 

 - avizul secretarului municipiului Câmpina; 

 Văzând prevederile O.G.R. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

modificată şi completată; 

 În conformitate cu prevederile O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

modificată şi completată; 

 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/ privind administraţia publică locală, republicată, 
 

 Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1  - Se interzice expunerea şi comercializarea produselor de orice fel, pe 

terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Câmpina, fără a deţine 

autorizaţie în acest sens.  

 Art.2   -  Se interzice expunerea şi comercializarea produselor de orice fel, pe 

terenuri, pe faţada clădirilor, în exteriorul vitrinelor sau pe împrejmuirile unităţilor de 

desfacere, indiferent de forma de proprietate sau a titularului dreptului de administrare, 

fără a deţine autorizaţie în acest sens.  

 Art.3 (1) -  Încălcarea prevederilor art.1 şi art.2 se sancţionează cu amendă 

contravenţională de la 500 lei la 1.000 lei.  

   (2) – Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de 

ore de la data încheierii procesului – verbal, ori după caz, de la data comunicării 

acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin.(1), agentul constatator 

făcând menţiune despre această posibilitate în procesul – verbal.  

 Art.4. – Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute prin prezenta hotărâre se 

face de către Primarul municipiului Câmpina, prin împuterniciţii acestuia, agenţi ai 

Poliţiei locale a municipiului Câmpina. 

 Art.5  -   Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 

- Primarului municipiului Câmpina; 

- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 

- Oficiului transport, avize; 

- Poliţiei locale a municipiului Câmpina. 
 

    Preşedinte de şedinţă,                     Contrasemnează, 

  Consilier,                   Secretar, 

 dl.Piţigoi Ioan - Adrian                                            jr. Moldoveanu Paul 
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