
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind stabilirea unor masuri referitoare la functionarea teraselor de

alimentatie publica amplasate pe domeniul public al Municipiului Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l3.634/19 iunie 2020 al d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren^iu - Primarul Municipiului Campina si al d-lui ec.Pitigoi
Ioan - Adrian - consilier local, prin care propun stabilirea unor masuri referitoare la
functionarea teraselor de alimentatie publica amplasate pe domeniul public al
Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.l3.635/19 iunie 2020, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.636/19 iunie 2020, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.637/19 iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.646/19 iunie 2020, promovat de Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, programe fman^are europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec$ia
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l3.638/19iunie2020;

^

In raport de prevederile art.6, punctul 3 din Anexa nr.3 - Masuri pentru
diminuarea impactului tipului de risc, la H.G. nr.476/2020 privind prelungirea starii
de alerta pe teritoriul Romaniei $i masurile care se aplica pe durata acesteia pentm
prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

In baza prevederilor:
- H.C.L. nr.66/26 mai 2016 privind aprobarea amplasamentelor pentru

desfasurarea activitatii de comert stradal de lunga durata si sezonier, Tn Municipiul
Campina;

- punctului II din H.C.L. nr.l73/19 dec.2019 privind stabilirea chiriilor pentru
folosirea domeniului public/privat al Municipiului Campina;

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.75, alin.(l), lit."b" si art.l29, alin.(2), lit."c" si alin.(14) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In 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, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Se aproba suplimentarea suprafetelor amplasamentelor aferente
teraselor de alimentatie publica aprobate prin H.C.L. nr.66/26 mai 2016 privind
aprobarea amplasamentelor pentru desflsurarea activitatii de comer| stradal de lunga
durata si sezonier, in Municipiul Campina.

(2) - La solicitarea agentilor economici, noile amplasamente vor fi
determinate de Compartimentele de resort din Aparatul de specialitate al Primarului
al Municipiului Campina, in functie de regimul juridic si tehnic la terenului si pe
baza Avizului Comisiei Municipale de Autorizare a Structurilor de Vanzare Stradala
(CMASVS), emis conform procedurii prevazuta in Regulamentul referitor la
desfa$urarea comer^ului stradal in Municipiul Campina, aprobat prin H.C.L.
nr.28/25 feb.2016.

Art.2. - Aproba reducerea cu 50% a chiriilor stabilite la punctul II, lit."a" -
"Chirie pentru terase de alimentatie publica", din Anexa la H.C.L. nr.l73/2019.

Art.3. - Masurile prevazute la art.l si art.2 din prezenta se aplica pentru
perioada prelungirii starii de alerta, conform legii.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism sj amenajarea teritoriului.

Presedinte de sedin$a, Contrasemneaza,
Consilier, /J Secretar General,

d-na Petrovici Mihaela jr.Mo$dveanu Elena
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