
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULU1 CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea infiintarii a 3 (trei) amplasamente pentru desfasurarea

activitatii de comerf stradaI de lunga durata si sezonier

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.004/22 iunie 2017 a membrilor
Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului, prin care
propun aprobarea infiintarii a 3 (trei) amplasamente pentru desfasurarea activitatii de
comer{ stradal de lunga durata si sezonier, in Municipiul Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate promovat de Serviciul urbanism si amenajarea

teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public sJ privat $i agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec{ia
mediului;

- avizul secretarului Municipiului Campina;
In conformitate cu prevederile:
- art.5 si art.8 din Regulamentul referitor la desfasurarea comertului stradal in

Municipiul Campina, aprobat prin H.C.L. nr.28/25 februarie 2016;
- Avizului tehnic al Comisiei municipale de autorizare a structurilor de vanzare

stradala, nr.l4/19 iunie 2017;
- art.l2 si art.l5 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si

serviciilor de piaJa, republicata;
- art.l, art.2, art.4 si art.27 - art.31 din H.G.R. nr.348/2004 privind exercitarea

comertului cu produse sj servicii de pia{a in unele zone publice, modificata si
completata;

- art.36, alin.(2), lit."c" si lit."d", alin.(6), lit."a", punctul 19 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata,

ConsiliuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba infiintarea a 3 (trei) amplasamente pentru desfasurarea
activitatii de comer{ stradal de lunga durata si sezonier, in Municipiul Campina,
identificate conform ANEXELOR nr.l-3, care fac parte integranta din prezenta
hotarare.



Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Direcjiei investi{ii;
- Directiei Politia locala;
- Directieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.69.004/22iunie2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Clinciu Monica - Iozefma, Enache Dragomir, Dragomir Ion,
Cercel Lucian - Adrian si Pitigoi Ioan - Adrian - consilieri locali ai Municipiului
Campina, membri ai Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie sJ protec$ia mediului, 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) din Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local al
municipiului Campina, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul
de hotarare privind aprobarea mfiintarii a 3 (trei) amplasamente pentru
desfasurarea activitatii de comerf stradal de lunga durata si sezonier, in
Municipiul Campina.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a faptului ca prin
H.C.L. nr.28/25.02.2016 a fost aprobat Regulamentul referitor la desfasurarea
comertului stradal in Municipiul Campina, care, la art.5 prevede ca serviciile de
specialitate (A.D.P.P. si Urbanism ) din cadrul Primariei Municipiului Campina vor
propune amplasamentele pentru desfasurarea activitatii de comert stradal, iar Consiliul
local, prin hotarare, va aproba aceste amplasamente, in baza avizului tehnic emis de
Comisia municipala de autorizare a structurilor de vanzare stradala.

Prin H.C.L. nr. 66/26.05.2016 au fost aprobate un numar de 15 amplasamente
pentru desfasurarea activitatii de comert stradal de lunga durata si sezonier in
Municipiul Campina.

^

In sedinta Comisiei municipale de autorizare a structurilor de vanzare stradala
din data de 19.06.2017 au fost aprobate un numar de 3 (trei) amplasamente, conform
Aviz tehnic nr.l4/19.06.2017, identificate conform Anexelor la prezentul proiect de
hotarare.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.5 si art.8 din Regulamentul referitor la desfasurarea comertului

stradal in Municipiul Campina, aprobat prin H.C.L. nr.28/25 februarie 2016;
- Avizul tehnic al Comisiei municipale de autorizare a structurilor de vanzare

stradala, nr.l4/19 iunie 2017;
- prevederile art.l2 si art.l5 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea

produselor sJ serviciilor de piaJa, republicata;
- prevederile art.l, art.2, art.4 si art.27 - art.31 din H.G.R. nr.348/2004 privind

exercitarea comertului cu produse $i servicii de pia{a in unele zone publice, modificata
si completata;



- prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si lit."d", alin.(6), lit."a", punctul 19, art.ll5,
alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind
administra{ia publica locala, republicata.
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