
 

 
 

 

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea schimbării destinației unei locuințe (garsonieră) situată în 

Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G,  
tronsonul I, etajul 3, din locuință de necesitate în locuință din fondul locativ      

al Municipiului Câmpina 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.3.846/12 februarie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea schimbării destinației unei locuințe (garsonieră) situată în Municipiul 
Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 3, din locuință de 
necesitate în locuință din fondul locativ al Municipiului Câmpina; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.4.080/14 februarie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.081/14 februarie 2020, promovat de Direcția investiții din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.083/14 februarie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.108/14 februarie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public și privat și 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 General Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.4.084/14 februarie 2020; 

În conformitate cu prevederile: 
 - art.555 din Codul Civil; 

- 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.75, alin.(1), lit.”a” și lit.”b”, art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit. ”f” și 
”q” și art.354 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g” din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. – Aprobă schimbarea destinației unei locuințe (garsonieră) situată în 
Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 3, din 
locuință de necesitate în locuință din fondul locativ al Municipiului Câmpina. 

   



 

 
 

 

Art.2. – Locuința prevăzută la art.1 va fi repartizată în vederea închirierii,     
d-rei Georgeta Popescu, campioană olimpică la Jocurile Olimpice pentru Tineret de 
la Lausanne – Elveția, în proba de monobob, la data împlinirii vârstei majoratului, 
respectiv 13 aprilie 2020. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii; 
- Direcției juridice; 
- Compartimentului îndrumare asociații de proprietari și  

spațiu locativ; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- D-rei Georgeta Popescu. 
 

 
 
 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Consilier,              Secretar General, 
                                                                                                 jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, ____ februarie 2020 
Nr. ___                                    
 
 
                         
                                   
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
       P R I M A R 
Nr.3.846/12 februarie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unei locuințe 
(garsonieră) situată în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, 
tronsonul I, etajul 3, din locuință de necesitate în locuință din fondul locativ      

al Municipiului Câmpina 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurenţiu, 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 schimbării 
destinației unei locuințe (garsonieră) situată în Municipiul Câmpina, B-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 3, din locuință de necesitate în 
locuință din fondul locativ al Municipiului Câmpina. 

 Proiectul de hotărâre promovat este oportun în contextul recunoașterii și 
recompensării corespunzătoare a rezultatelor sportive remarcabile obținute de          
d-ra Georgeta Popescu la Jocurile Olimpice pentru Tineret care s-au desfășurat la 
Lausanne – Elveția, respectiv medalia de aur la proba de monobob. 

Măsura propusă este întemeiată și justificată având în vedere situația socio-
locativă a familiei monoparentală a sportivei, formată din mamă și cinci copii, care 
locuiesc într-un imobil compus din două camere, cu o suprafață locativă de aprox.    
16 m.p. fiecare. 

Un alt argument pentru care am propus repartizarea în vederea închirierii a 
unei locuințe pentru d-ra Georgeta Popescu, în blocul situat pe B-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.48 G, este acela că sportiva își desfășoară antrenamentele de forță în 
baza sportivă de la Căminul Petrol, obiectiv situat în apropierea blocului de locuințe. 

Autoritățile publice locale încurajează performanța și prin această inițiativă ne 
arătăm aprecierea față de eforturile depuse de această sportivă care ne-a adus faima 
internațională. 
 Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului local al Municipiului 
Câmpina adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.555 din Codul Civil; 

- prevederile art.75, alin.(1), lit.”a” și lit.”b”, art.129, alin.(2), lit.”d” și 
alin.(7), lit.”f” și ”q”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g” și 
art.354 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
  

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia - Laurenţiu 

edit.I.G. 



 

 
 

 

 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.4.084/14 februarie 2020 

 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al 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 proiectul de 
hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.3.846/12 februarie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.4.080/14 februarie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.081/14 februarie 2020, promovat de Direcția investiții din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.083/14 februarie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.4.108/14 februarie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unei locuințe (garsonieră) 
situată în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, 
etajul 3, din locuință de necesitate în locuință din fondul locativ al Municipiului 
Câmpina, motivat de prevederile: 
 - art.555 din Codul Civil; 

- 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.75, alin.(1), lit.”a” și lit.”b”, art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”f” și 
”q”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g” și art.354 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
  
 
  
  

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
edit.I.G.    
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