
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.66/26 mai 2016 privind 
aprobarea amplasamentelor pentru desfășurarea activității de comerț stradal               

de lungă durată și sezonier 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.13.710/19 iunie 2020 al membrilor 
Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului, prin care 
propun modificarea și completarea H.C.L. nr.66/26 mai 2016 privind aprobarea 
amplasamentelor pentru desfășurarea activității de comerț stradal de lungă durată și 
sezonier; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.13.711/19 iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.712/19 iunie 2020, promovat de Serviciul urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
  - avizul Comisiei din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, 
respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat şi agricultură;  
 - avizul Comisiei din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, 
respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului 
din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.13.713/19 iunie 2020; 
 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.129, alin.(2), lit.”c” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g” din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 
 Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.1. – Aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr.66/26 mai 2016 
privind aprobarea amplasamentelor pentru desfășurarea activității de comerț stradal 
de lungă durată și sezonier, în sensul introducerii unui nou amplasament identificat 
conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Pentru amplasamentul aprobat se aplică procedura reglementată prin 
Regulamentul  referitor la desfășurarea comerțului stradal al Municipiului Câmpina, 
aprobat prin H.C.L. nr.28/25.02.2016. 



  
 Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat;  
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului. 

   
 
 
 Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
       Consilier,              Secretar General, 
                                                                                                jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iunie 2020 

Nr. ___      
 
 
 
 
                                                                                                    
 



       ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
     CONSILIERI 
Nr.13.710/19 iunie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.66/26 mai 

2016 privind aprobarea amplasamentelor pentru desfășurarea activității de 
comerț stradal de lungă durată și sezonier 

 
 Subsemnații: Enache Dragomir, Dragomir Ion, Cercel Lucian – Adrian și Pițigoi 
Ioan – Adrian, membri ai Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, 
ecologie și protecția mediului, 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, supunem analizei 
și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea H.C.L. nr.66/ 26 mai 2016 privind aprobarea amplasamentelor 
pentru desfășurarea activității de comerț stradal de lungă durată și sezonier. 
 Promovarea proiectului de hotărâre este necesară ca urmare a analizei în cadrul 
ședinței de lucru a executivului, a situației tuturor teraselor situate în fața punctelor de 
lucru ale societăților comerciale cu activități în domeniul alimentației publice. 
 Cu această ocazie s-a constatat că în dreptul spațiului comercial situat pe           
B-dul Carol I, în proximitatea blocului P4, există posibilitatea amenajării unei astfel de 
terase sezoniere pentru desfășurarea comerțului stradal, similare celor deja aprobate. 
 Amplasamentul a fost delimitat de compartimentul de specialitate, de unde 
rezultă că acesta nu afectează circulația pietonală. Mai mult, amplasamentul în cauză, 
în situația aprobării prezentului proiect, va urma procedura reglementată prin 
Regulamentul referitor la desfășurarea comerțului stradal al Municipiului Câmpina, 
aprobat prin H.C.L. nr.28/25.02.2016, care stabilește toate condițiile tehnice și 
urbanistice pentru înființarea unei astfel de terase. 
 Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului local al Municipiului 
Câmpina adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”c” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(3), lit.”g” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIERI, 
dl.Enache Dragomir _____________ 
dl.Dragomir Ion ________________ 
dl.Cercel Lucian - Adrian ________ 
dl.Pițigoi Ioan - Adrian __________ 
 

edit.I.G.             



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.13.713/19 iunie 2020 

 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al 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, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma actelor 
normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază referatul de 
aprobare nr.13.710/19 iunie 2020, formulat de membrii Comisiei de specialitate 
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului; 

Având în vedere: 
 - raportul nr.13.711/19 iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.712/19 iunie 2020, promovat de Serviciul urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.66/26 mai 2016 privind 
aprobarea amplasamentelor pentru desfășurarea activității de comerț stradal de 
lungă durată și sezonier, 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; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”c” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(3), lit.”g” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Autoritatea publică locală emitentă, în speţă Consiliul local, poate reveni asupra 
actelor adoptate în sensul completării, modificării, suspendării, după caz. 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
edit.I.G.  
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