
                                                                                           
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina  

a terenului în suprafață de 25,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina,                 
str.1 Mai, nr.18, Tarla 83, Parcela Cc 887 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.26.879/18 noiembrie 2019 al membrilor 
Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public 
și privat și agricultură, prin care propun atestarea apartenenței la domeniul privat al 
Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 25,00 m.p., situat în Municipiul 
Câmpina, str.1 Mai, nr.18, Tarla 83, Parcela Cc 887; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.27.399/21 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.554/22 noiembrie 2019, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.430/21 noiembrie 2019, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.311/21 noiembrie 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.27.555/          
22 noiembrie 2019;  

- Nota de fundamentare a Serviciului administrarea domeniului public şi privat, 
înregistrată sub nr.24.475/14 septembrie 2018; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.557, alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 
modificările și completările; 

- art.41, alin.52 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
republicată, modificată și completată; 

- art.36, alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, 
modificată și completată și ale Deciziei Î.C.C.J. nr.22/2016 privind pronunţarea unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în ceea ce priveşte regimul 
juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor 
administraţiei publice locale de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori; 

- 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.354 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. – Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Câmpina a 
terenului în suprafață de 25,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.1 Mai, nr.18, 
Tarla 83, Parcela Cc 887, identificat prin planul de situație al imobilului, ANEXĂ la 
prezenta hotărâre.  

Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Direcției juridice; 
  - Direcției economice; 
  - Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
  - Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Oficiului agricol. 
  
 
 
 

        Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
               Consilier,                     Secretar,       
                                                               jr. Moldoveanu Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 28 noiembrie 2019    
Nr. ____                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Cod FP-06-01, ver.1 
 



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
     CONSILIERI 
Nr.26.879/18 noiembrie 2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 25,00 m.p., situat în Municipiul 
Câmpina, str.1 Mai, nr.18, Tarla 83, Parcela Cc 887 

 

Subsemnații: Albu Elena, Lupu Livia - Rodica, Bondoc Viorel - Gheorghe, 
Frîncu Anda - Lorena și Dochia Adrian – membri ai Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al Municipiului Câmpina - buget, finanțe, programe finanțare 
europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură, 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, supunem analizei și aprobării Consiliului local proiectul de 
hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului 
Câmpina a terenului în suprafață de 25,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, 
str.1 Mai, nr.18, Tarla 83, Parcela Cc 887. 

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază cererile d-lui Achim Constantin, 
înregistrate la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.207/4 ianuarie 2018, nr.9.109/              
28 martie 2018 și nr. 24.599/21 octombrie 2019 prin care solicită cumpărarea terenului 
în suprafață de 25,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.1 Mai, nr.18, pe care îl 
deține în baza Contractului de închiriere nr.8.013/18 august 2004, modificat prin Actul 
adițional nr.28.385/13 feb.2017. 

Terenul în suprafață de 25 m.p. se află în fața locuinței solicitantului, se aliniază 
cu restul terenurilor proprietate la drumul de acces, iar pe acesta se asigură accesul la 
locuința solicitantului. 

Atestarea apartenenței la domeniul privat a terenului menționat anterior, în 
suprafață de 25,00 m.p. din măsurători, se realizează în vederea întocmirii 
documentației necesare efectuării lucrării de cadastru și intabularea dreptului de 
proprietate a Municipiului Câmpina, precum și a raportului de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat. 

Cadrul legal aplicabil: 
- art.557, alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 

modificările și completările; 
- art.41, alin.52 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

republicată, modificată și completată; 
- art.36, alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, 

modificată și completată și ale Deciziei Î.C.C.J. nr.22/2016 privind pronunţarea unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în ceea ce priveşte regimul 
juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor 
administraţiei publice locale de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori; 

 



- art.129, alin.(2), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), 
lit.”g” și art.354 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  

 
 

CONSILIERI, 
    d-na Albu Elena _________________ 
    d-na Lupu Livia - Rodica __________ 
    dl.Bondoc Viorel - Gheorghe _______ 
    d-na Frîncu Anda - Lorena ________ 
    dl.Dochia Adrian ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit.O.L.                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                     Cod FP-06-02, ver.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S E C R E T A R 
Nr.27.555/22 noiembrie 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.26.879/18 noiembrie 2019, formulat de membrii 
Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public 
și privat și agricultură; 
 - raportul nr.27.399/21 noiembrie 2019, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.554/22 noiembrie 2019, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.430/21 noiembrie 2019, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.311/21 noiembrie 2019, întocmit de Serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - Nota de fundamentare a Serviciului administrarea domeniului public şi privat, 
înregistrată sub nr.24.475/14 septembrie 2018; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului 
Câmpina a terenului în suprafață de 25,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, 
str.1 Mai, nr.18, Tarla 83, Parcela Cc 887, motivat de prevederile: 

- art.557, alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 
modificările și completările; 

- art.41, alin.52 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
republicată, modificată și completată; 

- art.36, alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, 
modificată și completată și ale Deciziei Î.C.C.J. nr.22/2016 privind pronunţarea unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în ceea ce priveşte regimul 
juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor 
administraţiei publice locale de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori; 

- 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.354 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 

edit.O.L.                                                                                                      Cod FP-06-04, ver.1   
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