
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
Privind Acordul de principiu referitor la atribuirea denumirii "Regele

a Parcurilor din zona centrala a Municipiului Campina,
delimitata de B-dul Carol I si blocurile de locuinte

24H, 23J, 231,14H1,14H, 141,14I1 si 14J

Avand m vedere expunerea de motive nr.69.539/14 decembrie 2017 a d-lui
Fratila Severius - Florin, a d-nei Clinciu Monica - Iozefma, a d-lui Enache Dragomir
si a d-lui Dochia Adrian - consilieri locali, prin care propun Acordul de principiu
referitor la atribuirea denumirii "Regele Mihai I", a Parcurilor din zona centrala a
Municipiului Campina, delimitata de B-dul Carol I $i blocurile de locuinte 24H, 23J,
23I, 14H1,14H, 14I, 14I1 si 14J;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.540/14 decembrie 2017, promovat de Serviciul

urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.541/14 decembrie 2017, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

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

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

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.542/
14decembrie2017;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.2, lit."d", art.3 si art.5, alin.(l) 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.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."d" din Legea nr.215/2001 privind

administratia 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 administratia publica locala, republicata, modificata $i
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Consiliul local al Municipiului Campina isi exprima Acordul de
principiu referitor la atribuirea denumirii "Regele Mihai I", a Parcurilor din zona
centrala a Municipiului Campina, delimitata de B-dul Carol I si blocurile de locuinte
24H, 23J, 23I, 14H1, 14H, 14I, 14I1 si 14J, identificate conform ANEXEI, care face
parte integranta din prezenta hotarare.



Art.2. - Proiectul de hotarare privind atribuirea denumirii "Regele Mihai I", a
Parcurilor din zona centrala a Municipiului Campina, insotit de inscrisurile prevazute
la art.7 din Regulamentul de functionare a Comisiei de atribuire de denumiri
judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, vor fi transmise Comisiei de atribuire de
denumirijudeteana, in vederea obtinerii Avizului.

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

Pre$edinte de $edin$,
Consilier,

dl.Pitigoi Ioan -

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.MoldWeanu Elena

Campina, 19 decembrie 2017
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.69.539/14 decembrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Fratila Severius - Florin, Clinciu Monica - Iozefma, Enache
Dragomir si Dochia Adrian - consilieri locali, in conformitate cu prevederile art.45,
alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, a art.44,
alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Func{ionare al
Consiliului local al Municipiului Campina, maintam la Aparatul permanent al
Consiliului local proiectul de hotarare privind Acordul de principiu referitor la
atribuirea denumirii "Regele Mihai I", a Parcurilor din zona centrala a
Municipiului Campina, delimitata de B-dul Carol I si blocurile de locuinte 24H,
23J, 231,14H1,14H, 141,14I1 si 14J.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a faptului ca
Parcurile din zona centrala a Municipiului Campina sunt denumite in prezent dupa
numele unei societati comerciale care i$i desfasoara activitatea in zona respectiva,
precum si dupa denumirea monumentului amplasat aici.

Avand in vedere faptul ca m anul 2015 a fost modernizata o prima suprafata
din acest parc, urmand ca m cursul anului 2018 sa fie realizata lucrarea de investitie
si pentru perimetrul adiacent monumentului, se impune atribuirea unei singure
denumiri a acestei zone.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.2, lit."d", art.3 si art.5, alin(l) 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 jude|ene, respectiv a Municipiului Bucuresti, aprobat prin ordinul
nr.564/2008;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."d" 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.

CONSILIE
Fratila Severius - F1
Clinciu Monica - Iozeflna
Enache Dragomir
Dochia Adrian

edit.B.L.
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