
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJULPRAHOVA

HOTARARE
privind schimbarea denumirii Parcului "B-dul Carol I", cunoscut sub

denumirea de Parcul "Durbac", in Parcul "Iulia Hasdeu",
situatin Municipiul Campina, la intersectia B-dului CaroI I, cu AIeea Panduri

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l6.304/16 aprilie 2021 al d-lui
Anghelescu Marius - consilier local, prin care propune schimbarea denumirii
Parcului "B-dul Carol I", cunoscut sub denumirea de Parcul "Durbac", in Parcul
"Iulia Hasdeu", situat in Municipiul Campina, la intersectia B-dului Carol I, cu Aleea
Panduri;

Tinand seama de:
- raportul nr.l7.170/22 aprilie 2021, promovat de Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l7.111/22 aprilie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public sj privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l7.065/22 aprilie 2021, promovat de muzeograful din cadrul

Muzeului Memorial "B.P.Hasdeu";
- 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 amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec^ia
mediului;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si
turism;

- avizul nr.9/21 mai 2021 al Comisiei de atribuire de denumiri a Judetului
Prahova;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l7.196/22aprilie2021;

,̂

In conformitate cu prevederile:
- art.2, lit."d", art.3, alin.(l) si art.5 din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau

schimbarea de denumiri, modificata si completata;
- art.7 din Regulamentul de functionare a Comisiei de atribuire de denumiri

judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, aprobat prin Ordinul nr.564/2008;
- 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 alin.(6), lit."d" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, 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 MunicipiuIui Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Consiliul local al MunicipiuIui Campina aproba schimbarea denumirii
Parcului "B-dul Carol I", cunoscut sub denumirea de Parcul "Durbac", in Parcul
"Iulia Hasdeu", situat in Municipiul Campina, la intersectia B-dului Carol I, cu Aleea
Panduri, avand Nr.Cadastral/C.F. nr.26550, identificat conform ANEXEI, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se amplaseaza la intrarea
in parc un banner inscriptionat cu stema MunicipiuIui Campina si denumirea
parcului, iar in dreapta si stanga bannerului, pe stalpii de sustinere, se amplaseaza
steagul Romaniei, respectiv steagul Uniunii Europene.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu$iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului MunicipiuIui Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.

Presedinte de $edin^a, Contrasemneaza,
Consilier, Secr^tk^General,

Filip CJoste| ' Mold4vfeanu EIena

Campina, 30 iunie 2021
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.l6.304/16aprilie2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii Parcului "B-dul Carol I",

cunoscut sub denumirea de Parcul "Durbac",
in Parcul "Iulia Hasdeu", situat in MunicipiuI Campina,

la intersectia B-dului Carol I, cu Aleea Panduri

Subsemnatul Anghelescu Marius - consilier local, membru al Comisiei de
specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului, in
conformitate cu prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si art.6, alin.(3)
si art.30 alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si completata, supun
analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare privind schimbarea
denumirii Parcului "B-dul Carol I", cunoscut sub denumirea de Parcul
"Durbac", in Parcul "Iulia Hasdeu", situat in MunicipiuI Campina, la
intersectia B-dului Carol I, cu Aleea Panduri.

Parcul "B-dul Carol I", cunoscut sub denumirea de Parcul "Durbac" este situat
in Cartierul Campinita, langa fostele ateliere ale Scolii Gimnaziale "Al.I.Cuza", la
intersectia B-dului Carol I cu Aleea Panduri.

Motivul schimbarii denumirii parcului este dat de faptul ca "B-dul Carol I"
(mentiune existenta in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
Municipiului Campina) este de fapt localizarea acestuia, dovada ca cetatenii din zona
si nu numai il cunosc cu numele de Durbac, denumire ce vine de la un cetatean care a
avut un chiosc in zona respectiva, nefiind o personalitate al carui nume sa fie atribuit
unui parc.

Din aceste motive, consider oportun si propun ca parcul sa se numeasca Parcul
"Iulia Hasdeu" in primul rand datorita faptului ca Iulia Hasdeu a fost o
tanara intelectuala romanca supradotata, scriitoare si poeta inclusiv de limba
franceza, fiica savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu si in al doilea rand pentru ca se
afla in apropierea castelului construit pentru comemorarea Iuliei Hasdeu.

Oportunitatea schimbarii denumirii acestui parc a fost analizata de Consiliul
local fiind adoptata H.C.L. nr.l78/23 dec.2020 privind acordul de principiu referitor
la schimbarea denumirii Parcului "B-dul Carol I", cunoscut sub denumirea de Parcul
"Durbac", in Parcul "Iulia Hasdeu", situat in MunicipiuI Campina, la intersectia
B-dului Carol I, cu Aleea Panduri.

Dupa fmalizarea procedurii legale de schimbare a denumirii fac precizarea ca
la intrarea in parc sa fie montat un banner pe care sa fie evidentiate stema
Municipiului Campina si numele parcului, iar in dreapta si stanga bannerului, pe
stalpii de sustinere, sa fie amplasate steagul Romaniei, respectiv steagul Uniunii
Europene.
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In conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul de functionare a
Comisiei de atribuire de denumiri judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti,

Sorin.Modrogan
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aprobat prin Ordinul nr.564/2008, proiectul de hotarare se va transmite Comisiei
judetene de atribuire sau schimbare de denumiri Prahova, in vederea obtinerii
avizului.

Fata de cele susmentionate am initiat proiectul de hotarare pentru a fi supus
dezbaterii si aprobarii Consiliului local dupa obtinerea avizului la care am facut
referire mai sus.

Avand in vedere cele de mai sus, propun Consiliului local al Municipiului
Campina adoptarea prezentului proiect de hotarare.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.2, lit."d", art.3, alin.(l) si art.5 din O.G. nr.63/2002 privind

atribuirea sau schimbarea de denumiri, modificata si completata;
- prevederile art.7 din Regulamentul de functionare a Comisiei de atribuire de

denumiri judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, aprobat prin Ordinul
nr.564/2008;

- prevederile art.l29, alin.(2), lit."c" si alin.(6), lit."d" si 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.

CONSILIER,
Anghelescji Marius
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