
          CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru revocarea H.C.L. nr.60/27 aprilie 2017 privind stabilirea cotei părți din 

chiria ce va fi încasată de către titularii drepturilor de administrare asupra 
bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.21.217/16 septembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
revocarea H.C.L. nr.60/27 aprilie 2017 privind stabilirea cotei părți din chiria ce va 
fi încasată de către titularii drepturilor de administrare asupra bunurilor proprietate 
publică în cazul închirierii acestor bunuri; 
 - raportul nr.21.883/20 septembrie 2019, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.835/20 septembrie 2019, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
  -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.21.884/             
20 septembrie 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.(14) 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.(1) din O.U.G. 
nr.57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.  

  
 Art.1. -  Se aprobă revocarea H.C.L. nr.60/27 aprilie 2017 privind stabilirea 
cotei părți din chiria ce va fi încasată de către titularii drepturilor de administrare 
asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri. 
 Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției economice; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei           

Centrale Agroalimentare Câmpina; 



 
- Casei de Cultură „Geo Bogza” Câmpina; 
- Casei Tineretului Câmpina; 
- Spitalului Municipal Câmpina; 
- Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina; 
- Clubului Sportiv Câmpina; 
- Unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din 

Municipiul Câmpina. 
 

          
 
         Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
        Consilier,                   Secretar, 
                                                                                               jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 26 septembrie 2019  
Nr. _____                                                                      
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       ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
      P R I M A R 
Nr.21.217/16 septembrie 2019 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.60/27 aprilie 2017  
privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată  

de către titularii drepturilor de administrare  
asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri 

 
 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 pentru revocarea H.C.L. 
nr.60/27 aprilie 2017 privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de 
către titularii drepturilor de administrare asupra bunurilor proprietate 
publică în cazul închirierii acestor bunuri. 
 Promovarea proiectului de hotărâre este necesară ca urmare a faptului că, în 
M.Of. nr.555/5 iulie 2019 a fost publicată O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
act normativ care la art.333, alin.(3) a preluat prevederea art.16, alin.(2) din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, referitoare la drepturile 
administratorilor imobilelor proprietate publică de a reține din închirierea acestora o 
cotă parte cuprinsă între 20% – 50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Consiliului 
local prin care s-a aprobat închirierea. 
 La art.333, alin.(4) al actului normativ menționat mai sus se prevede că sunt 
exceptați de la aplicarea alin.(3), titularii drepturilor de administrare a căror 
activitate este subvenționată de la bugetul de stat. 
 După intrarea în vigoare a O.U.G. nr.57/2019 unitățile subordonate 
Consiliului local care primesc subvenție de la această autoritate au solicitat 
modificarea/revocarea H.C.L. nr.60/2017 motivând că în aplicarea art.333, alin.(4) 
acestea au dreptul să rețină în totalitate sumele obținute din închirierea imobilelor 
date în administrare. 
 Având în vedere faptul că în aplicarea prevederilor legale mai sus menționate 
au existat opinii divergente, prin adresa nr.17.801/31 iulie 2019 ne-am adresat 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului 
Finanțelor Publice și Curții de Conturi, în temeiul art.93, alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/2019. 
 Prin adresa nr.105.952/20 aug.2019, înregistrată la Primăria Municipiului 
Câmpina sub nr.20.120/2 sept.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice ne comunică faptul că, în cazul în care ”activitatea titularului 
dreptului de administrare este subvenționată de la bugetul de stat sau de la bugetul 
local (...), chiria ar trebui să fie încasată de către titularul dreptului de proprietate, în 
speță unitatea administrativ teritorială care are în proprietate bunul în cauză”. 



 Ținând cont de clarificările aduse cu privire la interpretarea art.333, alin.(3) și 
alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019, precum și a faptului că la nivelul U.A.T. toate 
instituțiile subordonate ce au bunuri date în administrare primesc subvenție de la 
bugetul local, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 În acest context subliniez necesitatea aplicării noilor reglementări legale 
pentru toți titularii dreptului de administrare care primesc subvenții de la bugetul 
local, astfel încât chiria să fie încasată de Municipiul Câmpina. 

Față de cele menționate anterior, supun aprobării Consiliului local prezentul 
proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 

 

 

 

 

edit.B.L. 
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S E C R E T A R 
Nr.21.884/20 septembrie 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.21.217/16 septembrie 2019, formulat de 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.21.883/20 septembrie 2019, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 - raportul nr.21.835/20 septembrie 2019, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.60/27 aprilie 2017 privind stabilirea 
cotei părți din chiria ce va fi încasată de către titularii drepturilor de 
administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor 
bunuri, 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.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1)  
din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  
 

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 

 

edit.B.L.                                                                                                  
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