
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJULPRAHOVA

HOTARARE
pentru modiflcarea si completarea art.l8 din Regulamentul privind activitatile de
taiere sau interventii cu taieri de orice fel, realizate la arborii/arbustii din spatiile
verzi si din alte terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului
Campina, precum si cele de transport si valorificare a lemnului rezultat, aprobat

prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021,
cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l2.760/25 martie 2022 al d-lui
Anghelescu Marius - consilier local, prin care propune modificarea si completarea
art. 1 8 din Regulamentul privind activitatile de taiere sau interventii cu taieri de orice fel,
realizate la arborii/arbustii din spatiile verzi si din alte terenuri aflate in proprietatea
publica sau privata a Municipiului Campina, precum si cele de transport si valorificare a
lemnului rezultat, aprobat prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Tinand seama de:
- raportul nr.l2.761/25 martie 2022, intocmit de Serviciul administrarea

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

Campina, respectiv Comisia administra|ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l2.762/25martie2022;

A

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."d", alin.(7), lit."i" si alin.(14) 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.(l) si 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.I. - Aproba modificarea si completarea art.l8 din Regulamentul privind
activitatile de taiere sau interventii cu taieri de orice fel, realizate la arborii/arbustii din
spatiile verzi si din alte terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului
Campina, precum si cele de transport si valorificare a lemnului rezultat, Anexa la H.C.L.
nr.5 1/3 1 martie 202 1 , care va avea urmatorul cuprins:



"Art.l8
(1) Masa lemnoasa rezultata din speciile diverse moi se va valorifica prin

vanzare directa la pretul de 50 lei/m.c., iar cel din speciile diverse tari la pretul de 120
lei/m.c., preturi aprobate de Consiliul local, cetatenilor cu venituri mici, pana la nivelul
prevazut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare, in baza unor solicitari scrise depuse in perioada
01 noiembrie - 15 februarie.

(2) Verificarea indeplinirii conditiilor de catre solicitanti se va realiza prin
Directia asistenta sociala pe baza documentelor justificative privind venitul familiei si a
evidentei gestionate.

(3) Solutionarea cererilor se va face avand in vedere ordinea depunerii acestora,
in limita stocului disponibil.

(4) Masa lemnoasa nevalorificata in conditiile alin.(l) pana la data de
01 martie a anului in curs, se va valorifica prin vanzare la pretul prevazut la alin.(l)
oricarei persoane fizice cu domiciliul in Municipiul Campina in baza unei solicitari
scrise depuse in perioada 01 martie - 30aprilie. Cererile depuse se solutioneaza in
ordinea depunerii acestora, in limita stocului disponibil".

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude$ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Direc^iei investiJii;
- Directieijuridice;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Serviciului administrarea domeniului public sJ privat;
- Serviciului administrare spatii verzi;
- Directiei Politia Locala.

Pre^edirAe de
Consilier,

Davidespu FIorin/^
if

Contrasemneaza,
Secretar>Qeneral,

MoldqvJfanu Elena
Xl

Campina, 31 martie 2022
Nr.69



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMP^A

CONSILIER
Nr.l2.760/25martie2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea art.l8

din ReguIamentul privind activitatile de taiere sau interventii
cu taieri de orice fel, realizate la arborii/arbustii din spatiile verzi si din alte
terenuri aflate m proprietatea publica sau privata a Municipiului Campina,

precum si cele de transport si valorificare a lemnului rezultat,
aprobat prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021,
cu modificarile si compIetarile ulterioare

Subsemnatul Anghelescu Marius, in calitate de 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 compIetarile 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 pentru modificarea
si completarea art.l8 din RegulamentuI privind activitatile de taiere sau interventii
cu taieri de orice fel, realizate la arborii/arbustii din spatiile verzi si din alte
terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului Campina,
precum si cele de transport si valorificare a lemnului rezultat, aprobat prin H.C.L.
nr.51/31 martie 2021, cu modificarile si compIetarile ulterioare.

Prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021 a fost aprobat ReguIamentul privind activitatile de
taiere sau interventii cu taieri de orice fel, realizate la arborii/arbustii din spatiile verzi si
din alte terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului Campina,
precum si cele de transport si valorificare a lemnului rezultat.

Art.l8 din regulament prevede valorificarea masei lemnoasa rezultata din speciile
diverse moi se valorifica prin vanzare directa la pretul de 50 lei/m.c., iar cel din speciile
diverse tari la pretul de 120 lei/m.c., preturi aprobate de Consiliul local, cetatenilor cu
venituri mici.

Astfel din informatiile formulate de Serviciul ADPP, depozitul Primariei aflat pe
str. Petrolistului nr.ll, loc unde se stocheaza masa lemnoasa rezultata in urma
toaletarilor si taierilor arborilor de pe domeniul public se afla o cantitate mare de lemne
care se deterioreaza (putrezesc) deoarece cererile pentru lemn ale cetatenilor cu venituri
mici sunt foarte putine. Lemnul asadar putrezeste neutilizat in depozit in timp ce unii
cetateni nu au cu ce incalzi locuintele.

Prin aceasata modificare asiguram posibilitatea oricarui locuitor al Municipiului
Campina sa achizitioneze masa lemnoasa in baza unei cereri scrise si a stocului
disponibil.

Astfel depozitul se va elibera de masa lemnoasa nevalorificata si se va evita o
risipa inutila , aducand un plus de valoare in bugetul local.



Totodata completarea propusa vizeaza si corelarea textului art 18 din regulament
in urma abrogarii O.U.G. nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala pe perioada
sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere si aprobare,
Consiliului Local al Municipiului Campina proiectul de hotarare prezentat.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l29, alin.(2), lit."d", alin.(7), lit."i" si alin.(14) si art.l96, alin.(l),

lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSIL>IER,
Anghelescm Marius


