
        CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri referitoare la funcționarea teraselor de 
alimentație publică amplasate pe domeniul public al Municipiului Câmpina  

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.13.634/19 iunie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina și al d-lui ec.Pițigoi 
Ioan – Adrian – consilier local, prin care propun stabilirea unor măsuri referitoare la 
funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al 
Municipiului Câmpina; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.13.635/19 iunie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.636/19 iunie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.637/19 iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.646/19 iunie 2020, promovat de Serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul comisiei de specialitate 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.13.638/19 iunie 2020; 
 În raport de prevederile art.6, punctul 3 din Anexa nr.3 – Măsuri pentru 
diminuarea impactului tipului de risc, la H.G. nr.476/2020 privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
 În baza prevederilor: 
 - H.C.L. nr.66/26 mai 2016 privind aprobarea amplasamentelor pentru 
desfășurarea activității de comerţ stradal de lungă durată și sezonier, în Municipiul 
Câmpina; 
 - punctului II din H.C.L. nr.173/19 dec.2019 privind stabilirea chiriilor pentru 
folosirea domeniului public/privat al Municipiului Câmpina; 
 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.75, alin.(1), lit.”b” și art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrative, 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.(1) - Se aprobă suplimentarea suprafețelor amplasamentelor aferente 
teraselor de alimentație publică aprobate prin H.C.L. nr.66/26 mai 2016 privind 
aprobarea amplasamentelor pentru desfășurarea activității de comerţ stradal de lungă 
durată și sezonier, în Municipiul Câmpina. 
  (2) – La solicitarea agenților economici, noile amplasamente vor fi 
determinate de Compartimentele de resort din Aparatul de specialitate al Primarului 
al Municipiului Câmpina, în funcție de regimul juridic și tehnic la terenului și pe 
baza Avizului Comisiei Municipale de Autorizare a Structurilor de Vânzare Stradală  
(CMASVS), emis conform procedurii prevăzută în Regulamentul referitor la 
desfăşurarea comerţului stradal în Municipiul Câmpina, aprobat prin H.C.L. 
nr.28/25 feb.2016.  
 Art.2. – Aprobă reducerea cu 50% a chiriilor stabilite la punctul II, lit.”a” – 
”Chirie pentru terase de alimentație publică”, din Anexa la H.C.L. nr.173/2019.  
 Art.3. – Măsurile prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta se aplică pentru 
perioada prelungirii stării de alertă, conform legii. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică: 

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

 
 
   Preşedinte de şedinţă,                   Contrasemnează, 
  Consilier,           Secretar General, 
                                                       jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 

Câmpina, 25 iunie 2020 
Nr. ____                                                 
         
 
 



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
PRIMAR/CONSILIER 
Nr.13.634/19 iunie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la 

funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate 
 pe domeniul public al Municipiului Câmpina 

 

 Subsemnații: ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al Municipiului 
Câmpina și ec.Pițigoi Ioan - Adrian, în calitate de consilier local, în conformitate cu 
prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 privind stabilirea unor măsuri referitoare la 
funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al 
Municipiului Câmpina. 
 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Câmpina sub nr.11.019/19 mai 2020, prin care mai multe societăți 
comerciale solicită anularea chiriilor datorate și extinderea suprafețelor teraselor în 
contextul epidemiei Covid-19 care a condus la diminuarea activității și implicit a cifrei de 
afaceri. 
 Pentru a veni în sprijinul societăților comerciale și pentru menținerea locurilor de 
muncă ale salariaților acestora, am propus suplimentarea suprafețelor teraselor acolo unde 
spațiul permite, astfel încât să nu fie afectată circulația pietonală, precum și reducerea cu 
50% a chiriilor aprobate de autoritatea deliberativă pentru astfel de activități. 
 Determinarea noilor suprafețe se va realiza prin intermediul Compartimentelor de 
resort din Aparatul de specialitate al Primarului și în baza Avizului eliberat de Comisia 
Municipală de Autorizare a Structurilor de Vânzare Stradală  (CMASVS), emis conform 
procedurii prevăzută în Regulamentul referitor la desfăşurarea comerţului stradal în 
Municipiul Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.28/25 feb.2016. 
 Măsura propusă va fi aplicată pentru perioada în care sunt instituite reguli de 
distanțare fizică în contextul epidemiei de coronavirus, pentru perioada prelungirii stării de 
alertă, conform legii. 
 Pentru motivele prezentate mai sus, propunem adoptatea prezentului proiect de 
hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.6, punctul 3 din Anexa nr.3 – Măsuri pentru diminuarea impactului 
tipului de risc, la H.G. nr.476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 
 - prevederile art.75, alin.(1), lit.”b”, art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14) 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. 
   

PRIMAR,                                                        CONSILIER,  
    ing.Tiseanu Horia Laurențiu                                ec.Pițigoi Ioan - Adrian 

 
edit.B.L. 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.13.638/19 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 hotărâre inițiat care are la bază 
referatul de aprobare nr.13.634/19 iunie 2020, formulat de ing.Tiseanu Horia – 
Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina și ec.Pițigoi Ioan – Adrian – consilier 
local; 

Având în vedere: 
 - raportul nr.13.635/19 iunie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.636/19 iunie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.637/19 iunie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.646/19 iunie 2020, întocmit de Serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la funcționarea teraselor 
de alimentație publică amplasate pe domeniul public al Municipiului Câmpina, 
motivat de prevederile: 
 - art.6, punctul 3 din Anexa nr.3 – Măsuri pentru diminuarea impactului 
tipului de risc, la H.G. nr.476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
 - 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.75, alin.(1), lit.”b”, art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14) 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. 
  

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
edit.B.L. 
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