
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în Municipiul Câmpina, 
identificate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru derulate la nivelul 

localității 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.7.208/19 martie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina a 
unor terenuri, situate în Municipiul Câmpina, identificate în cadrul lucrărilor 
sistematice de cadastru derulate la nivelul localității; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.313/20 martie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.314/20 martie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.315/20 martie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.316/20 martie 2020, promovat de Serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia 
mediului; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.7.317/20 martie 2020; 
 Luând în considerare Contractul de finanțare nr.23.993/11 sept.2018, 
modificat și completat prin acte adiționale; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.2, art.11, art.12, art.13, alin.(15), art.14, art.41, alin.(52) din Legea 
nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, modificată și 
completată; 

- Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe 
sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în Cartea funciară, finanțate de 
ANCPI, aprobate prin Ordinul nr.1427/2017 aplicabil în raport de momentul 
încheierii contractului de finanțare, așa cum rezultă din prevederile art.3, alin.(2) 
din Ordinul ANCPI nr.1/2020; 
 - art.557, alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 
modificările și completările; 

 



- 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, alin.(1) 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 inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al 
Municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în Municipiul Câmpina, identificate 
în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru derulate la nivelul localității, conform 
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 
 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
        Consilier,            Secretar General, 
                                                                                              jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 26 martie 2020  

Nr. ____                            
 
 
 



 
       ROMÂNIA 
 JUDEŢUL PRAHOVA 
 MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.7.208/19 martie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la 

domeniul privat al Municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în 
Municipiul Câmpina, identificate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 

 derulate la nivelul localității 
 

 
 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 inventarierea și 
atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina a unor 
terenuri, situate în Municipiul Câmpina, identificate în cadrul lucrărilor 
sistematice de cadastru derulate la nivelul localității. 
  În baza Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, 
modificată și completată, la nivel național se finanțează activitatea de înregistrare 
sistematică, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară. 
 În aplicarea acestor prevederi legale, Municipiul Câmpina a încheiat cu 
A.N.C.P.I.-O.C.P.I. Prahova Contractul de finanțare nr.23993/11 sept.2018, 
modificat și completat, pentru 4 sectoare cadastrale, iar lucrările de specialitate au 
fost achiziționate, în condițiile legii și se realizează în baza Contractului de prestări-
servicii nr.33.029/12 dec.2018, încheiat între Municipiul Câmpina și S.C. Arhicad 
Geotop S.R.L. Câmpina. 
 În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru, imobilele din cadrul sectoarelor 
au fost identificate, măsurate, descrise și înregistrate în documente tehnice, precum 
și reprezentate pe planuri cadastrale. Deasemenea, au fost identificați proprietarii, 
posesorii și alți deținători de imobile în vederea înscrierii în cartea funciară. 
 Așa cum rezultă din Nota de fundamentare nr.7.168/19 mar.2020 subliniez că 
în sectoarele delimitate au fost identificate pe baza evidențelor gestionate și 
terenurile proprietatea Municipiului Câmpina, însă pentru unele dintre acestea nu 
sunt adoptate hotărâri ale Consiliului local de inventariere/atestare apartenență la 
domeniul public/privat, după caz. 
            Documentația tehnică (registrul cadastral al imobilelor, opisul alfabetic al 
titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători și 
planul cadastral) întocmită pe sectoare cadastrale a fost verificată din punct de 
vedere tehnic de O.C.P.I. În prezent se realizează etapa de publicare a 
documentelor. Pe durata perioadei de publicare se pot primi și soluționa cereri de 
rectificare din partea proprietarilor/posesorilor/deținătorilor. 



 Din acest considerent prin proiectul de hotărâre promovat, propun 
inventarierea acestor terenuri în proprietate privată a Municipiului Câmpina, 
urmând ca după deschiderea cărții funciare, în funcție de regimul tehnic și 
economic și având în vedere uzul și interesul public, să reanalizăm apartenența 
acestora. 
 Pentru inventariere s-a păstrat formatul documentelor conform Specificațiilor 
tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în 
vederea înscrierii imobilelor în Cartea funciară, finanțate de ANCPI, aprobate prin 
Ordinul nr.1427/2017 aplicabil în raport de momentul încheierii contractului de 
finanțare, așa cum rezultă din prevederile art.3, alin.(2) din Ordinul ANCPI 
nr.1/2020. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.2, art.11, art.12, art.13, alin.(15), art.14, art.41, alin.(52) din 
Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, modificată și 
completată; 

- prevederile art.3, alin.(2) din Ordinul ANCPI nr.1/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de 
cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară; 
 - prevederile art.557, alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicat, cu modificările și completările; 

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

 
 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit.B.L. 

 

 

 

 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr. 7.317/20 martie 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.7.208/19 martie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.7.313/20 martie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.314/20 martie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.315/20 martie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.316/20 martie 2020, întocmit de Serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind privind inventarierea și atestarea apartenenței la 
domeniul privat al Municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în 
Municipiul Câmpina, identificate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 
derulate la nivelul localității, motivat de prevederile: 

- art.2, art.11, art.12, art.13, alin.(15), art.14, art.41, alin.(52) din Legea 
nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, modificată și 
completată; 

- Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe 
sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în Cartea funciară, finanțate de 
ANCPI, aprobate prin Ordinul nr.1427/2017 aplicabil în raport de momentul 
încheierii contractului de finanțare, așa cum rezultă din prevederile art.3, alin.(2) 
din Ordinul ANCPI nr.1/2020; 
 - art.557, alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 
modificările și completările; 
- 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, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
   

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

edit.B.L.           
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