
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind stabilirea unor masuri referitoare la reducerea/exonerarea obligatiilor de
plata a chiriilor pentru terenurile/spatiile cu alta destinatie decat cea de Iocuinta,

aflate in proprietatea Municipiului Campina,
in contextul pandemiei SARS-CoV-2

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.9.221/21 aprilie 2020 al d-lui
ing.Tiseanu Horia - Lauren^iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
stabilirea unor masuri referitoare la reducerea/exonerarea obligatiilor de plata a
chiriilor pentru terenurile/spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate m
proprietatea Municipiului Campina, in contextul pandemiei SARS-CoV-2;

Tinand seama de:
- raportul nr.9.366/23 aprilie 2020, promovat de Directia juridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.9.497/24 aprilie 2020, promovat de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finan{e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura din cadrul Consiliului local al
Municipiului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
servicii $i comer|, munca si probleme sociale, spatiu locativ, 5-a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.9.498/24 aprilie 2020;

^

In raport de prevederile:
- Ordonantei de Urgenta nr.l/1999 privind regimul starii de asediu $i regimul

starii de urgen{a, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Decretului Presedintelui Romaniei nr.l95/2020 privind instituirea starii de

urgenta pe teritoriul Romaniei;
- Decretului Presedintelui Romaniei nr.240/2020 privind prelungirea starii de

urgenta pe teritoriul Romaniei;
- Ordonantei militare nr.l/2020 privind unele masuri de prima urgenta care

privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;
- Ordonantei militare nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii

COVID-19;
- Ordonantei militare nr.3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii

COVID-19;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/21 mar.2020 pentru modificarea $i

completarea unor acte normative, precum $i pentru stabilirea unor masuri in domeniul
protec|iei sociale in contextul situa^iei epidemiologice determinate de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2;



- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.29/21 mar.2020 privind unele masuri
economice si fiscal - bugetare;

- Ordinului nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgem;a
operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-
CoV-2;

- 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.87, alin.(5) si art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."c", alin.(4), lit."c" si alin.(14)
din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

In 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.l. - Incepand cu data de 1 aprilie 2020 si pana la incetarea starii de urgenta
instituita, se aproba reducerea cu 50% a cuantumului chiriilor datorate bugetului local
al Municipiului Campina, de catre operatorii economici, asa cum sunt defmiti in
Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor
economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2,
detinatori ai certificatului de situatii de urgenta tip 2 (GALBEN) eliberat de Ministerul
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a caror activitate a fost afectata in
contextul pandemiei SARS-CoV-2, prin diminuarea incasarilor.

Art.2. - Incepand cu data de 16 martie 2020 si pana la incetarea starii de urgenta
instituita, se aproba exonerarea de la plata chiriilor datorate bugetului local al
Municipiului Campina, de catre operatorii economici, asa cum sunt defmiti in Ordinul
nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor
economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2,
detinatori ai certificatului de situatii de urgenta tip 1 (ALBASTRU) eliberat de
Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a caror activitate a fost
intrerupta total ca urmare a efectelor masurii de suspendare a unor activitati dispuse
conform art.(l) si art.(2) din Ordonanta militara nr.l/2020.

Art.3.(l) - De prevederile art.(l) si art.(2) din prezenta hotarare, pot beneficia,
la cerere, operatorii economici care prezinta certificatul emis in conditiile Ordinului
nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgen|a operatorilor
economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2.

(2) - Solicitarea de reducere/exonerare a chiriilor datorate bugetului local
al Municipiului Campina se depune la sediul Primariei Municipiului Campina sau
dupa caz, la sediul administratorului bunurilor care fac obiectul inchirierii.

(3) - Reducerea/exonerarea chiriilor datorate bugetului local al
Municipiului Campina va face obiectul unui act aditional la contract.

Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Direc|ia
economica, Serviciul administrarea domeniului public si privat, Serviciul Public de
Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare, Casa Municipala de
Cultura "Geo Bogza", Casa Tineretului, Spitalul Municipal Campina, Spitalul de
Psihiatrie Voila Campina, Unitatile de invatamant cu personalitatejuridica.



Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pietei

Centrale Agroalimentare;
- Casei Municipale de Cultura "Geo Bogza";
- Casei Tineretului;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat.
- Spitalului Municipal Campina;
- Spitalului de Psihiatrie Voila Campina;
- Unitatilor de invatamant cu personalitate juridica.

Pre$edinte de $edin{a, Contrasemneaza,
Consilier, Secretap,General,

dl.Panescu Robert- Catalin jr.Mqidttveanu Elena

Campina, 30 aprilie 2020
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