
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPI>

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea art.l la H.C.L. nr

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.44(
ing.Tiseanu Horia Lauren$iu - Primarul Municipiului
modificarea si completarea art.l la H.C.L. nr.l44 din
aprobarea asocierii Municipiului Campina cu Consili
realizarea obiectivului "Reabilitare Soseaua Paltinu";

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.441/15 noiembrie

investitii din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.442/15 noiembrie

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.443/15 noiembrie

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Con

Campina, respectiv Comisia buget, finan^e, prog
administrarea domeniului public si privat $i agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Con
Campina, respectiv Comisia administratie publica local
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu loa

- avizul Secretarului Municipiului Campina,
15 noiembrie 2018;

- Nota de fundamentare a Directiei investitii,
15 noiembrie 2018;

In baza H.C.J. nr.ll9/28 septembrie 2018 privind
cu localitati din Judet, precum si alocarea unor sume di
pe anul 2018, in vederea realizarii unor obiective de
nr. 144/25 octombrie 2018;

.̂

In conformitate cu prevederile:
- art.35, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind

modificarile si completarile ulterioare;
- art.l4, art.36, alin.(2), lit."e" si alin.(7), lit."c" d

administra|ia publica locala, republicata, modificata si cc
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat

nr.215/2001
completata,

privind administratia publica locala,

Consiliul local al Municipiului Campina ad

Art.I. - Se aproba modificarea si completarea
25 octombrie 2018 privind aprobarea asocierii Munici
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Judetean Prahova pentru realizarea obiectivului "Reabi
va avea urmatorul continut:

"Art.l.(l) - Se aproba asocierea Munic
Prahova pentru realizarea obiectivului "Reabilitare Sose

(2) - Se aproba cota de participare
realizarea obiectivului "Reabilitare Soseaua Paltinu", in
alocata de JudeUil Prahova".

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institupei Prefectului Jude{ului Prar
- Primarului Municipiului Campina;
- Consiliului Judetean Prahova;
- Direc{iei investi$ii;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniul
- Serviciului urbanism ^i amenajarea
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Campina, 21 noiembrie 2018
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