
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea H.C.L. nr.22/26 februarie

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.283/21 septembrie 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia - LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea H.C.L. nr.22/26 februarie 2004 referitoare la
modificarea tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.284/21 septembrie 2017, promovat de

Consilier personal Primar;
- raportul comisiei de specialiate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul 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, $.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.285/
21 septembrie2017;

- H.C.L. nr.23/26 martie 2015 privind aprobarea Acordului de infratire si
cooperare intre Municipiul Campina, Judetul Prahova din Romania si Orasul
Cimislia, Raionul Cimislia din Republica Moldova;

In conformitate cu prevederile:
- H.G. nr.805/2001 privind unele masuri de informare asupra tarifelor

maximale pentru serviciile de cazare in structurile de primire turistice cu func{iuni
de cazare turistica la turismul neorganizat;

- art.36, alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea H.C.L. nr.22/26 februarie 2004
referitoare la modificarea tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului, in sensul
introducerii unui nou art.4, care va avea urmatorul continut:

"Art.4.(l) - In baza Acordului de infratire si cooperare incheiat intre
Municipiul Campina, JudeUil Prahova din Romania si Orasul Cimislia, Raionul
Cimislia din Republica Moldova in baza H.C.L. nr.23/26 martie 2015, Municipiul
Campina va asigura cazare gratuita (1 camera), in Hotelul de la Casa Tineretului.

(2) - Cazarea gratuita se va asigura pentru un numar de 2 (doua)
persoane desemnate de autoritatile din Orasul Cimislia, pe perioada scolarizarii
acestora (maxim 3 (trei) ani), in unitatile de invatamant de pe raza Municipiului
Campina".



Art.II. - Cu data adoptarii prezentei hotarari articolele din H.C.L. nr.22/
26 februarie 2004 se renumeroteaza.

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directieijuridice;
- Casei Tineretului Campina;
- Orasului Cimislia.

Presedinte de sedin$,
Consil er,

d-na Lupu/JviaXRodica

Contrasemneaza,
Secretar,

EIena
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.69.283/21 septembrie2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina,
Tn conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) si Regulamentul de
organizare si func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind modificarea
$i completarea H.C.L. nr.22/26 februarie 2004 referitoare Ia modificarea
tarifelor la HoteIuI de la Casa Tineretului.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza Acordul de infratire si
cooperare mcheiat intre Municipiul Campina si Orasul Cimislia din Republica
Moldova si aprobat prin H.C.L. nr.23/26 martie 2015 si adresa Primariei Orasului
Cimislia prin care solicita autoritatilor locale din Municipiul Campina asigurarea
cazarii gratuite in Hotelul de la Casa Tineretului pentru o eleva inscrisa la $coala
Postliceala "Louis Pasteur".

Avand in vedere faptul ca in Hotelul de la Casa Tineretului camerele sunt
dubIe, am propus acordarea gratuitatii la cazare pentru un numar de 2 (doua)
persoane, pe o perioada de scolarizare de maxim 3 (trei) ani, in unitatile de
invatamant de pe raza Municipiului Campina.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile H.G. nr.805/2001 privind unele masuri de informare asupra

tarifelor maximale pentru serviciile de cazare in structurile de primire turistice cu
func{iuni de cazare turistica la turismul neorganizat;

- prevederile art.36, alin.(9) si art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45,
alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Hqma Laurenfiu

edit.B.L
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