
CONSILIUL LOCAL
A

AL MUNICIPIULUI CAMPIN
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modiflcarea si completarea Anexei nr.2 la H.(

privind aprobarea proiectului modelului de steag al

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.391/l noi
Bondoc Viorel - Gheorghe si Cercel Lucian - Adrian, pri
completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 45/22 martie 2018
modelului de steag al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.392/l noiembrie 2018 pr

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Con

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juri
si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului Municipiului Campina inregistr
2018;

in conformitate cu prevederile:
- H.G. nr.993/2003 privind aprobarea stemei Municipiu
- art.l, alin.(2) si art.3 din Legea nr.!41/2015 privind

unita{ile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;
- art.36, alin.(l) si alin.(9) din Legea nr.215/2001 privii

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta deciz

republicata;
in temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45,

privind administratia publica locala, republicata, cu modificari

Consiliul local al Municipiului Campina ad

Art.l. - Aproba modificarea si completarea An
22 martie 2018 privind aprobarea proiectului modeluh
Campina, conform ANEXEI, care face parte integranta dir

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstiUu;iei Prefectului Judejului Prab
- Primarului Municipiului Campina;
- Ministerului Dezvoltarii Regionale
- Direc{iei juridice;
- Directiei economice;
- Cabinetului Primarului;
- Centrului de Informa^ii pentru Cetai
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DESCRIEREA SI SEMNIFIC
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Descrierea steagului
Steagul este o panza dreptunghiulara cu proportia intre latimea si

de 2/3, de culoare alb, cu stema localitatii Tn centru, simetric fata de laturi.
,̂

In partea de sus, deasupra stemei, steagul este inscriptioniit orizont
localitatii: "Municipiul", iar jos denumirea localitatii: "Campin
inscriptionari sunt realizate cu culoarea rosie.

Steagul se fixeaza in hampa in partea stanga pe lathtae.
Insemnele $i denumirea sunt imprimate pe ambele fete ale steag

revers).
Stema Municipiului Campina este cea aprobata prin Hotararea

Romaniei nr.993 din 23.08.2003.
Stema Municipiului Campina se compune dintr-un bcut re
In campul de sus, pe fond albastru, este amplasa1 Caste

argint, in dreapta este figurat soarele, de aur, cu chip de om, c
mari sJ opt mici).

In campul dejos, pe fond ro$u, o sonda de erup|ie,
Scutul este timbrat de o coroana murala de argint,
Semnificapa elementelor msumate:
Cladirea Castelului "Iulia Ha^deu" este simbolul

spiritualitate ce face legatura cu universul - soarele
impresionant numar de zile pe an.

Sonda de argint simbolizeaza vechile activita{i de e
Coroana murala cu cinci turnuri crenelate arat;

Municipiu.
Semnificatiile culorilor de pe stema sunt:

Albastru reprezinta aerul, dar ^i apa (rai
simbolizeaza blandeJea, frumuse^ea ^i buna credin^a, amir

Ro$u reprezinta simbolul maririi, al bucurie
puterea de viaJa $i energie stramo^easca.

Verdele simbolizeaza natura, via{a, tine|re^ea,
vigoarea ^i prospe^imea.

Semnificatia culorii steagului Municipiului:
Albul simbolizeaza puritatea si adevarul, m&retia

un simbol al pacii.
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