
          CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea art.4 din H.C.L. nr.22/26 februarie 2004 
privind modificarea tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.21.486/17 septembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
modificarea și completarea art.4 din H.C.L. nr.22/26 februarie 2004 privind 
modificarea tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - raportul nr.21.881/20 septembrie 2019, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.833/20 septembrie 2019, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.660/19 septembrie 2019, promovat de Consilier personal 
Primar; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
  -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.21.882/             
20 septembrie 2019; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.89, alin.(14) și art.129, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.  

  
 Art.I. - Art.4 din H.C.L. nr.22/26 februarie 2004 privind modificarea 
tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează: 

  ”Art.4.(1) – În baza relațiilor de înfrățire și cooperare existente 
între Municipiul Câmpina, Județul Prahova din România și alte localități din 
străinătate, Municipiul Câmpina va asigura cazare gratuită în Hotelul de la Casa 
Tineretului, pentru fiecare localitate fiind destinată câte o cameră. 

 
 



 
     (2) – Cazarea gratuită se va asigura pentru un număr de            

2 (două) persoane desemnate de fiecare autoritate din localitățile înfrățite, pe 
perioada școlarizării acestora, maxim 3 (trei) ani, în unitățile de învățământ de pe 
raza Municipiului Câmpina”. 

Art.II. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcției juridice; 
- Casei Tineretului Câmpina; 
- Consilierului personal al Primarului. 

 
 
 
         Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
        Consilier,                   Secretar, 
                                                                                               jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 26 septembrie 2019  
Nr. _____                                                                      
 
 
 
 
 
 
                       Cod FP-06-01, ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
      P R I M A R 
Nr.21.486/17 septembrie 2019 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.4 din  
H.C.L. nr.22/26 februarie 2004  

privind modificarea tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului, 
 cu modificările și completările ulterioare 

 
 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei 
și aprobării Consiliului local, proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea art.4 din H.C.L. nr.22/26 februarie 2004 privind modificarea 
tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Începând cu anul 2005, Municipiul Câmpina a încheiat acorduri de înfrățire și 
de colaborare cu un număr de 5 (cinci) localități, după cum urmează: Silivri – 
Turcia, Jizhou – China, Kumanovo – Macedonia de Nord, Cimișlia și Cahul – 
Republica Moldova. 

Din partea unor autorități locale înfrățite au fost primite solicitări pentru 
acordarea unor facilități, pentru persoanele care doresc să studieze în unitățile de 
învățământ din Municipiul Câmpina. 

Apreciez că aceste perioade de școlarizare/stagii de pregătire profesională, a 
persoanelor din localitățile înfrățite, contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și urmăresc scopul colaborării și înfrățirii realizate.   

Având în vedere faptul că Hotelul de la Casa Tineretului aparține 
municipalității, am propus acordarea gratuității la cazare, câte o cameră pentru 
fiecare localitate cu care sunt încheiate acorduri de înfrățire, pe o perioadă de 
școlarizare de maxim 3 (trei) ani, în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului 
Câmpina. 

Față de cele menționate anterior, supun aprobării Consiliului local prezentul 
proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.89, alin.(14), art.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 

 

edit.B.L.                       Cod FP-06-02, ver.1 



 

 
 

S E C R E T A R 
Nr.21.882/20 septembrie 2019 
 
 
 

A V I Z 
 

 

Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 
art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.21.486/17 septembrie 2019, formulat de 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.881/20 septembrie 2019, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.833/20 septembrie 2019, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.660/20 septembrie 2019, întocmit de Consilier personal 
Primar, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre pentru modificarea și completarea art.4 din H.C.L. nr.22/            
26 februarie 2004 privind modificarea tarifelor la Hotelul de la Casa 
Tineretului, cu modificările și completările ulterioare, motivat de prevederile: 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.89, alin.(14), art.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(1)  din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  
 

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 

 

edit.B.L.                                                                                                  
                       Cod FP-06-04, ver.1 
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