
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Actului adi{ional la Contractul de delegare

prin concesiune a serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan,
nr.20.669/31 iulie 2018

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.762/17 aprilie 2019 a membrilor
Comisiei administra|ie publica locala, juridic, relapi cu publicul, servicii si comert,
munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d., prin care propun aprobarea
Actului adi{ional la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de
gestionare a cainilor fara stapan, nr.20.669/31 iulie 2018;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.784/18 aprilie 2019, promovat de

Admininistratorul public al Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.775/18 aprilie 2019, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.798/18 aprilie 2019, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei buget, finam:e, programe fmantare europeana,

administrarea domeniului public $i privat $i agricultura din cadrul Consiliului local
al Municipiului Campina;

- raportul Comisiei administra{ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d. din cadrul Consiliului local al
Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.799/
18aprilie2019;

In conformitate cu prevederile:
- art.l, alin.(l) din H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza

minim brut pe tara garantat in plata;
- art.l2, alin.(3) si alin.(4) din Contractul de delegare prin concesiune a

serviciului public de gestionare a canilor fara stapani nr.20.669/31 iulie 2018;
- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l9 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;

ConsiIiul locaI al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Actul adi^ional la Contractul de delegare prin concesiune a
serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, nr.20.669/31 iulie 2018,
conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.



2019.
Art.2. - Prezenta hotarare intra m vigoare incepand cu data de 01 aprilie

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude$ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Administratorului public;
- Direc{iei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Asociatiei pentru protectia animalelor Ploiesti.

Pre^edinte de $edh
Consilier^

dl.Petresci

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Moldoveanu Elena

Campina, 23 aprilie 2019
Nr.46

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L.

*u
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGAkE

prin concesiune a serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan
nr.20.669/31 iulie 2018

Noi, par|ile in contractul de delegare nr.20.669/3 1 iulie 2018:

MUNICIPIUL CAMPINA, cu sediul in Campina, B-dul Culturii, nr.l8,
Judetul Prahova, telefon: 0244/336134, fax: 0244/371458, cod fiscal RO2843272,
prin reprezentantul sau legal primar - ing.Tiseanu Horia Lauren^iu, in calitate de
CONCENDENT, pe de o parte

si
ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR PLOIESTI, Cod

fiscal 34647729, Cont RO20RZBR0000060017851234, cu sediul principal in
Baicoi, str.Popa Sapca, nr.63, Judetul Prahova, reprezentata prin Teodoru Mihaela -
Nicoleta - Presedintele asociatiei, in calitate de CONCESIONAR,

de comun acord m{elegem sa modificam art.l2, alin.(3) din Contractul de
delegare nr.20.669/31 iulie 2018, dupa cum urmeaza:

"Art.l2.(3) - Suma lunara reprezentand tariful acordat de Consiliul local
pentru activitatea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan este suma
compusa din: cheltuielile fixe pentru personal in cuantum de 12.480 lei/luna si
cheltuiala variabila in cuantum de 140 lei caine/luna".

Celelalte prevederi ale contractului de delegare nr.20.669/31 iulie 2018 raman
neschimbate.

Prezentul act adi{ional, incheiat in 2 (doua) exemplare originale, face parte
integranta din contractul ini^ial.

CONCEDENT, CONCESIONAR,

MUNICIPIUL CAMPINA, ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA
ANIMALELOR PLOIESTI,

Primar - ing.Tiseanu Horia Lauren{iu Teodoru Mihaela - Nicoleta
Secretar - jr.Moldoveanu Elena
Administrator Public - ec.Badulescu Remus
Directiajuridica - jr.Anton Iulian
Directia economica - ec.Tudorache Alice
Serv.ADPP - ing Crijanovschi Grigore




