
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea unor reglementări cuprinse în hotărârile adoptate de 

Consiliul local, prin care au fost date în administrare bunuri imobile, 
proprietatea Municipiului Câmpina 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.21.291/16 septembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
modificarea unor reglementări cuprinse în hotărârile adoptate de Consiliul local, prin 
care au fost date în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Câmpina; 
 Ținând seama de: 

- raportul nr.21.866/20 septembrie 2019, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.21.834/20 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 administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.21.867/           
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.(2), lit.”c”, art.333, alin.(3) și alin.(4) 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.I. – Art.3 din H.C.L. nr.36/22 martie 2018 privind darea în administrarea 
Casei Tineretului a unor bunuri imobile, se modifică după cum urmează: 
  ”Art.3. – Contravaloarea chiriei pentru închirierea bunurilor imobile 
revine proprietarului în totalitate”. 
 Art.II. -  Art.3 din H.C.L. nr.37/22 martie 2018 privind darea în administrarea 
Casei Municipale de Cultură ”Geo Bogza” a unor bunuri imobile, se modifică după 
cum urmează: 
  ”Art.3. – Contravaloarea chiriei pentru închirierea bunurilor imobile 
revine proprietarului în totalitate”. 
 



 Art.III. - Art.3 din H.C.L. nr.133/25 septembrie 2018 privind darea în 
administrarea Spitalului Municipal Câmpina a unor bunuri imobile în care își 
desfășoară activitatea, se modifică după cum urmează: 
  ”Art.3. – Contravaloarea chiriei pentru închirierea bunurilor imobile 
revine proprietarului în totalitate”. 
 Art.IV. - Art.3 din H.C.L. nr.134/25 septembrie 2018 privind darea în 
administrarea Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina a bunurilor imobile în care își 
desfășoară activitatea, se modifică după cum urmează: 
  ”Art.3. – Contravaloarea chiriei pentru închirierea bunurilor imobile 
revine proprietarului în totalitate”. 
 Art.V. – Contravaloarea chiriei pentru închirierea bunurilor imobile date în 
administrare unităților de învățământ, Serviciului Public de Administrare și 
Exploatare a Pieței Agroalimentare, precum și Clubului Sportiv Câmpina, revin 
proprietarului în totalitate. 
 Art.VI. – Primarul Municipiului Câmpina, în calitate de reprezentant legal, va 
încheia acte adiționale la Contractele de administrare în sensul celor stabilite prin 
prezenta, prin care se va reglementa și modalitatea de încasare a contravalorii chiriei. 

Art.VII. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei 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 CAMPINA 
    P R I M A R 
Nr.21.291/16 septembrie 2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor reglementări cuprinse în 
hotărârile adoptate de Consiliul local, prin care au fost date în administrare 

bunuri imobile, proprietatea Municipiului Câmpina 
 

 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, supune analizei și aprobării Consiliului local 
proiectul de hotărâre privind modificarea unor reglementări cuprinse în hotărârile 
adoptate de Consiliul local, prin care au fost date în administrare bunuri imobile, 
proprietatea Municipiului Câmpina. 
 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază modificările legislative în ceea 
ce privește dreptul administratorului imobilelor proprietate publică de a încasa din 
închirierea acestora o cotă parte cuprinsă între 20% - 50%, stabilită prin hotărârea 
Consiliului local prin care s-a aprobat închirierea. În acest sens, din dispozițiile 
legale nou introduse rezultă că nu au acest drept titularii dreptului de administrare 
care pentru activitatea desfășurată primesc subvenții de la bugetul local. 
 Reglementarea acestei situații este prevăzută la art.333, alin.(3) și alin.(4)  din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru care a fost solicitat 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de inițiator al 
acestui act normativ, un punct de vedere cu privire la încasarea și reținerea acestei 
cote părți. 
 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”. 
 Având în vedere că la nivelul UAT, cota parte din cuantumul chiriei a fost 
stabilită prin hotărâri ale Consiliului local, precum și prin acte adiționale la 
contractele de dare în administrare a bunurilor imobile, către instituțiile subordonate, 
se impune modificarea acestor reglementări conform normelor juridice în vigoare la 
acest moment. 
 Față de cele prezentate mai sus, propun adoptarea 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.(1) și art.333, alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 

edit.B.L.                                                                                                                       Cod FP-06-02, ver.1  



  
 

S E C R E T A R 
Nr.21.867/20 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.21.291/16 septembrie 2019, formulat de ing.Tiseanu 
Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.21.866/20 septembrie 2019, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.21.834/20 septembrie 2019, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind modificarea unor reglementări cuprinse în hotărârile adoptate 
de Consiliul local, prin care au fost date în administrare bunuri imobile, 
proprietatea Municipiului Câmpina, 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.(1) 
și art.333, alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 

 
SECRETAR, 

jr.Elena Moldoveanu 
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