
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea art.4 din H.C.L. nr.22/26 februarie 2004

privind modificarea tarifeIor la Hotelul de la Casa Tineretului,
cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.21.486/17 septembrie 2019 al d-lui
ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea art.4 din H.C.L. nr.22/26 februarie 2004 privind
modificarea tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- raportul nr.21.881/20 septembrie 2019, promovat de Directiajuridica din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.21.833/20 septembrie 2019, promovat de Directia economica din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.21.660/19 septembrie 2019, promovat de Consilier personal
Primar;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finanJe, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul 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.21.882/
20 septembrie 2019;

,̂

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.89, alin.(14) si art.l29, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ;

fn temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Art.4 din H.C.L. nr.22/26 februarie 2004 privind modificarea
tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

^,

"Art.4.(l) - In baza relatiilor de mfratire si cooperare existente
intre Municipiul Campina, Judetul Prahova din Romania si Silivri - Turcia, Jizhou
- China, Kumanovo - Macedonia de Nord, Cimislia si Cahul - Republica Moldova,
Municipiul Campina va asigura cazare gratuita in Hotelul de la Casa Tineretului,
pentru fiecare localitate fiind destinata cate o camera.



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

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu$iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direcpei economice;
- Directiei juridice;
- Casei Tineretului Campina;
- Consilierului personal al Primarului.

Pre$edinte de $edi
Consilier,

dl.Bondoc Viorel - G

Contrasemneaza,
Secretar,
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