
JUDEJUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CAMPINA

HOTARARE
privind stabiIirea chiriilor pentru foIosirea domeniului pubIic/privat al

MunicipiuIui Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.29.665/13 decembrie 2019 al d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul MunicipiuIui Campina, prin care propune
stabiIirea chiriilor pentru folosirea domeniului public/privat al MunicipiuIui Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.29.666/13 decembrie 2019, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul nr.29.667/13 decembrie 2019, promovat de Directia juridica din

cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul nr.29.668/13 decembrie 2019, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al MunicipiuIui

Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, administrarea domeniului public si privat
si agricultura;

- avizul Secretarului MunicipiuIui Campina, inregistrat sub nr.29.669/
13 decembrie 2019;

- Procesul - verbal al Comisiei de analiza a chiriilor si taxelor stabilite pentru
folosirea domeniului public/privat al MunicipiuIui Campina, mregistrat sub
nr.26.076/6 noiembrie 2019;

,̂

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."c" si art.354 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;

fn temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."g" din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al MunicipiuIui Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se stabilesc chiriile pentru folosirea domeniului public/privat al
MunicipiuIui Campina, incepand cu anul 2020, conform ANEXEI, care face parte
integranta din prezenta hotarare. Valorile stabilite reprezinta si pret minim de pornire
la licitatie pentru inchirierea bunurilor care apartin domeniului public/privat al
MunicipiuIui Campina.



Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.

Pre$edintede$edin^a, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar,

d-na Clinciu Monica - Iozefina jr.Mol#bfeanu Elena

Campina, 19 decembrie 2019
Nr. 173



ANEXA
la H.C.L. nr.l73/19 decembrie 2019

Pre^edintele $edintei,
Consilier,

d-na Clinciu Monica-Iozefma

T A B L O U L
cuprinzand valorile chiriilor pentru folosirea domeniului public/privat

al Municipiului Campina



Campina
I. Chirii pentru terenurile din domeniul public/privat aI MunicipiuIui

TIPUL CHIRIEI Aprobat
a. Chirie pentru terenuri ocupate de garaje - lei/mp/luna
Zona A
ZonaB
ZonaC
ZonaD

1,84 + TVA
1,71+TVA
1,50 + TVA
1,22 + TVA

b. Chirie pentru terenuri cu destina{ie curte - lei/mp/an
Zona A
ZonaB
ZonaC
ZonaD

0,36
0,28
0,19
0,14

c. Chirie pentru terenuri in scop agricol - lei/mp/an
Zona A - D 0,26
d. Chirie pentru terenuri cu alta destina|ie - lei/mp/an
Zona A
ZonaB
ZonaC
ZonaD

2,31
2,00
1,68
1,10

II. Chirii pentru terenurile din domeniul public/privat al
MunicipiuIui Campina in funcfie de domeniul de activitate

TIPUL CHIRIEI Aprobat
a. Chirie pentru terase de alimenta{ie publica - lei/mp/luna
Zona A
ZonaB
ZonaC
ZonaD

23,00
20,00
16,00
14,00

b. Chirie pentru alte activitaji economice - lei/mp/luna
Zona A
ZonaB
ZonaC
ZonaD

20,00
17,00
14,00
9,00

c. Chirie pentru vanzare de presa si carte - lei/mp/luna
Zona A - D 12,00
d. Chirie pentru terenuri afectate organizarii de santier - lei/mp/luna
Zona A
ZonaB
ZonaC
ZonaD

20,00
15,00
12,00
10,00



III. Chirie spa{ii cu alta destina(ie decat cea de locuin{a

lei/mp/luna
Zona A
Zona B
ZonaC
ZonaD

Aprobat
30,00
30,00
28,00
28,00

IV. Chirie spa{ii pentru desfa$urarea unor activita{i cu caracter
conex actului medical

Aprobat
2,00 lei/mp/luna

V. Chirie spafii folosite ca sediu de partid

Aprobat
4,00 lei/mp/luna

VI. Chirie pentru utilizarea panourilor publicitare af!ate in
proprietatea Municipiului Campina

Aprobat
20,00 lei/mp/luna




