
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea art.4 din H.C.L. nr.l08/30 iulie 2020

privind aprobarea tnchirierii prin licita(ie publica a unui teren proprietate
publica a Municipiului Campina, in suprafata de 10,00 m.p.,

situat m Municipiul Campina, in zona OMV Petrom - str.Eruptiei -
B-dul Nicolae Balcescu, m vederea amplasarii unei rulote/autorulote de

tip comercial, pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica

Avand m vedere Referatul de aprobare nr.25.780/9 noiembrie 2020 al d-nei
Lupu Livia - Rodica si al d-lui Duran Andrei - consilieri locali, prin care propun
modificarea si completarea art.4 din H.C.L. nr.l08/30 iulie 2020 privind aprobarea
mchirierii prin licita$ie publica a unui teren proprietate publica a Municipiului
Campina, in suprafata de 10,00 m.p., situat in Municipiul Campina, m zona OMV
Petrom - str.Eruptiei - B-dul Nicolae Balcescu, in vederea amplas&rii unei
rulote/autorulote de tip comercial, pentru desfasurarea activitatii de alimentatie
publica;

Tinand seama de:
- raportul nr.25.830/9 noiembrie 2020, promovat de Directia juridica din

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

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe fmantare 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, inregistrat sub
nr.25.831/9 noiembrie 2020;

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

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

- art.l29, alin.(14), art.317 si art.338, alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea art.4 din H.C.L. nr.l08/30 iulie
2020 privind aprobarea inchirierii prin licita^ie publica a unui teren proprietate
publica a Municipiului Campina, in suprafata de 10,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, in zona OMV Petrom - str.Eruptiei - B-dul Nicolae Balcescu, in vederea



amplasarii unei rulote/autorulote de tip comercial, pentru desfasurarea activitatii de
alimentatie publica, care va avea urmatorul cuprins:

"Art.4. - Aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului local al
Municipiului Campina si supleantii pentru fiecare dintre acestia, in Comisia de
evaluare, dupa cum urmeaza:

- Dl.Cretu Valentin - Mihai - membru;
- Dl.Filip Costel - supleant;
- D-na Gheorghe Roxana - Elena - membru;
- Dl.Rat Cosmin - Gicu - supleant".

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Directiei investi^ii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Componen^ei Comisiei de evaluare a ofertelor stabilita la art.I
din prezenta hotarare.
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