
CONSILIULLOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETULPRAHOVA j:

HOTARARE
pentru modificarea art.5, alin.(l) din Regulamentul privind activitatiIede
taiere sau interventii cu taieri de orice fel, realizate la arborii/arbustii din

spatiile verzi si din alte terenuri aflate m proprietatea publica sau privata a
Municipiului Campina, precum si cele de transport si valorificare a lemnului

rezultat, aprobat prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.24.878/16 iunie 2021 al d-lui
Anghelescu Marius - consilier local, prin care propune modificarea art.5, alin.(l)
din Regulamentul privind activitatile de taiere sau interventii cu taieri de orice fel,
realizate la arborii/arbustii din spatiile verzi si din alte terenuri aflate in
proprietatea publica sau privata a Municipiului Campina, precum si cele de
transport si valorificare a lemnului rezultat, aprobat prin H.C.L. nr.51/31 martie
2021;

Tinand seama de:
- raportul nr.26.087/24 iunie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- 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, <j.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.26.098/24iunie2021;

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.l29, alin.(2), lit."d", alin.(7), lit."i" si alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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, cu modificarile si completarile
ulterioare,

ConsiliuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Se aproba modificarea art.5, alin.(l) din Regulamentul privind
activitatile de taiere sau interventii cu taieri de orice fel, realizate la arborii/arbustii
din spatiile verzi si din alte terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a
Municipiului Campina, precum si cele de transport si valorificare a lemnului
rezultat, aprobat prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021, care va avea urmatorul cuprins:



"Art.5.(l) - Comisia de Avizare a taierilor/interventiilor cu taieri de orice fel
la arborii/arbustii de pe terenurile apartinand domeniului public si privat al
Municipiului Campina, denumita in continuare comisie, este formata din 5 membri
si un secretar fara drept de vot, astfel:

> Viceprimarul Municipiului Campina - presedinte;
> un reprezentant (ing.horticol/pomicol) din cadrul Serviciului

administrare spatii verzi - membru;
> un reprezentant al Atelierului mfrastructura urbana - membru;
> un reprezentant din cadrul Compartimentului situatii de urgenta -

membru;
> un reprezentant din cadrul Serviciului A.D.P.P. - membru;
>- un reprezentant din cadrul Serviciului A.D.P.P. - secretar".

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude$ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Direcpei investi^ii;
- Directiei juridice;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului administrare spatii verzi;
- Directiei Politia Locala.

Presedinte de sedin^a, Contrasemneaza,
Consilier, SecArGeneral,

Filip Costel Moldb^nu Elena

Campina, 30 iunie 2021
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.24.878/16iunie2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare pentru modiflcarea art.5, alin.(l)

din Regulamentul privind activitatile de taiere sau interventii
cu taieri de orice fel, reaIizate la arborii/arbustii din spatiile verzi si din alte
terenuri aflate in proprietatea pubIica sau privata a Municipiului Campina,

precum si cele de transport si valorificare a lemnului rezuItat,
aprobat prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021

Subsemnatul Anghelescu Marius, in calitate de consilier local, membru al
Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului, in conformitate cu prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare si art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,
modificata si completata, supun analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de
hotarare pentru modificarea art.5, alin.(l) din Regulamentul privind
activitatile de taiere sau interventii cu taieri de orice fel, realizate la
arborii/arbustii din spatiile verzi si din alte terenuri aflate in proprietatea
pubIica sau privata a Municipiului Campina, precum si cele de transport si
valorificare a lemnului rezultat, aprobat prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021.

Prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021 a fost aprobat Regulamentul privind
activitatile de taiere sau interventii cu taieri de orice fel, realizate la arborii/arbustii
din spatiile verzi si din alte terenuri aflate in proprietatea pubIica sau privata a
Municipiului Campina, precum si cele de transport si valorificare a lemnului
rezultat.

La art.5, alin.(l) din Anexa la hotararea invocata anterior se reglementeaza
constituirea unei Comisii de Avizare a taierilor/interventiilor cu taieri de orice fel
la arborii/arbustii de pe terenurile apartinand domeniului public si privat al
Municipiului Campina, in calitate de presedinte fiind mentionat administratorul
public.

Prin Dispozitia nr.244/7 aprilie 2021, Primarul Municipiului Campina i-a
delegat unele atributii Viceprimarului Municipiului Campina, printre care si
coordonarea si indrumarea directa, aprobarea, avizarea si semnarea documentelor
corespunzatoare in vederea indeplinirii atributiilor care vizeaza toaletarea si taierea
arborilor de pe domeniul public si privat al municipiului.

Pentru a corela celor doua acte administrative propun modificarea art.5,
alin.(l) din Anexa la H.C.L. nr.51/31 martie 2021, in sensul ca presedintele acestei
comisii sa fie Viceprimarul Municipiului Campina.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere si aprobare,
Consiliului Local al Municipiului Campina proiectul de hotarare prezentat.

Sorin.Modrogan
Text Box



Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l29, alin.(2), lit."d", alin.(7), lit."i" si alin.(14) si art.l96,

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

CONSILIER,
Anghelescu Marius

Sorin.Modrogan
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