
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJULPRAHOVA

HOTARARE
privind suspendarea obligatiilor reciproce ale partilor m cazul imposifoilitatii

folosirii bunurilor inchiriate, proprietate a Municipiului Campina,
pe perioada starii de alerta, instituita conform legii

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.25.800/9 noiembrie 2020 al d-lui
Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina, privind suspendarea
obligatiilor reciproce ale partilor m cazul imposibilitatii folosirii bunurilor
inchiriate, proprietate a Municipiului Campina, pe perioada starii de alerta,
instituita conform legii;

Tinand seama de:
- raportul nr.25.838/9 noiembrie 2020, promovat de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.25.839/9 noiembrie 2020, promovat de Directia economica din

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

Campina, respectiv Comisia buget, finante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, Tnregistrat sub
nr.25.840/9 noiembrie 2020;

fn conformitate cu prevederile:
- art.l270, alin.(2), art.l556, alin.(2), art.l557, alin.(2) si art.l818, alin.(2)

din Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Anexei nr.3 la H.G. nr.856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe

teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum sJ stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea sJ combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

- 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.l29, alin.(2), lit."c" si alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

!n temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."g" din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;



Consiliul local aI Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Pe perioada starii de alerta, in conformitate cu masurile dispuse de
Guvernul Romaniei, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Comitetul
Local pentru Situatii de Urgenta, se suspenda executarea obligatiilor reciproce, din
contractele de locatiune, respectiv punerea la dispozitie a imobilului si plata chiriei,
pentru locatiile/amplasamentele inchiriate, proprietatea Municipiului Campina, m
urmatoarele situatii:

a. cand se suspenda desfasurarea activitatii operatorilor economici,
indiferent de forma de organizare;

b. in imposibilitatea asigurarii de catre locator a folosintei imobilului de
catre operatorii economici, indiferent de forma de organizare, precum si
persoanelor fizice care detin atestat de producator.

Art.2. - Prezenta hotarare isi produce efecte si in situatia in care calitatea de
locator o au serviciile/institutiile publice care au in administrare bunuri proprietate
a Municipiului Campina.

Art.3. -Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directieijuridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pietei

Centrale Agroalimentare Campina;
- Spitalului Municipal Campina;
- Spitalului de Psihiatrie Voila Campina;
- Casei Tineretului;
- Casei Municipale de Cultura "Geo Bogza";
- Unitatilor de invatamant cu personalitate juridica.
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