
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a terenului, 
în suprafață de 162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, 

B-dul Carol I, nr.119, T 83, P Cc 1003 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.68.979/19 iulie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a terenului, în suprafață de 
162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.119, T 83, P Cc 1003; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.68.981/19 iulie 2019, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.982/19 iulie 2019, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.983/19 iulie 2019, promovat de Serviciul urbanism, amenajarea 
teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public și privat și agricultură din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina; 
 - avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia 
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.68.984/19 iulie 
2019; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”c” și art.361, alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie 
2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g” din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1. – Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Câmpina a terenului, în suprafață de 162,00 m.p., situat în Municipiul 
Câmpina, B-dul Carol I, nr.119, T 83, P Cc 1003, identificat conform ANEXEI, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică corespunzător Cap.III, 
lit.”L„ – Scuaruri și terenuri aferente blocurilor”, nr.crt.175 din Anexa la H.C.L. 
nr.99/30 iulie 2009, modificată și completată prin H.C.L. nr.31/28 feb.2018.   

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 



- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
-    Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                        Contrasemnează, 
        Consilier,                       Secretar, 
                                                                                                jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iulie 2019     
Nr. ____                  
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        ROMÂNIA 
 JUDEŢUL PRAHOVA 
 MUNICIPIUL CÂMPINA 
        P R I M A R 
Nr.68.979/19 iulie 2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în 

domeniul privat a terenului, în suprafață de 162,00 m.p., situat în Municipiul 
Câmpina, B-dul Carol I, nr.119, T 83, P Cc 1003 

 
Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al Municipiului 

Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), 
lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și aprobării 
Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat a terenului, în suprafață de 162,00 m.p., situat în 
Municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.119, T 83, P Cc 1003. 

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază cererile formulate de către 
dl.Zamfirescu Adrian, domiciliat în Câmpina, B-dul Carol I, nr.149, în calitate de 
asociat unic al S.C. Zad S.R.L. și proprietar al terenului în suprafață de 305,00 m.p., 
precum și a construcției edificate pe acesta, alăturat terenului proprietatea 
Municipiului Câmpina, prin care solicită cumpărarea unui teren de aprox.                 
160,00 m.p., situat în prelungirea proprietății sale. 

Imobilul – spațiu comercial, a fost edificat în anul 2007 în baza unei autorizații 
de construire emise de Primăria Municipiului Câmpina, anulată în baza sentinței 
penale nr.296/2014, pronunțată de Judecătoria Câmpina, motivat de faptul că 
documentația tehnică a fost întocmită de către un proiectant neautorizat. 

Urmare a demersurilor întreprinse pentru intrarea în legalitate în ceea ce 
privește construcția edificată pe acest teren, a rezultat, pe baza Certificatului de 
urbanism nr.38/18 feb.2019 că doar prin alipirea terenului proprietate personală și a 
celui solicitat de la autoritatea locală, pot fi îndeplinite condițiile în vederea emiterii 
autorizației de construire.   

Terenul este evidențiat în inventarul domeniului public aprobat prin Anexa la 
H.C.L. nr.99/30 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, la Cap.III, 
lit.”L” – Scuaruri și terenuri aferente blocurilor”, nr.crt.175, iar în prezent nu are una 
din destinațiile prevăzute în Anexa nr.4 – Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin 
domeniului public al comunei, al orașului sau al municipiului din O.U.G. nr.57/3 iulie 
2019 privind Codul administrativ. 

În prezent, terenul în suprafață totală de 512,00 m.p. este ocupat de două 
construcții cu regim juridic de proprietate privată și destinație comercială. 

Prin schimbarea apartenenței acestui teren în sensul trecerii în domeniul privat 
al U.A.T. nu se vor produce modificări care să afecteze satisfacerea interesului public 
și mai mult apreciez că zona în cauză se va dezvolta din punct de vedere arhitectural 
și ambiental prin dezvoltarea/modificarea fondului construit și al activităților 
desfășurate în zonă. 



Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local aprobarea 
prezentului proiect de hotărâre. 

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(3), lit.”g” și art.361, alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 
 
 
   

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu 

 
 
 
 
 
 

 
edit.B.L.                                   
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S E C R E T A R 
Nr.68.984/19 iulie 2019 
 
 

 
 

A V I Z 
 
Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 

art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.68.979/19 iulie 2019, formulat de ing.Tiseanu Horia 
– Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.981/19 iulie 2019, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.982/19 iulie 2019, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.983/19 iulie 2019, întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea 
teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a 
terenului, în suprafață de 162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, B-dul 
Carol I, nr.119, T 83, P Cc 1003, motivat de prevederile: 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), 
lit.”g” și art.361, alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  
 

 
                                                   SECRETAR, 

jr.Elena Moldoveanu 
 
 
edit.B.L.                                                                       
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