
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind atribuirea 

în folosință gratuită, pe termen limitat, a suprafeței de 1.500,00 m.p.,                 
Direcției Generale pentru Agricultură și Industrie Alimentară Prahova 

  

Având în vedere Referatul de aprobare nr.6.728/16 martie 2020 al membrilor 
Comisiei de specialitate buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public și privat și agricultură, prin care propun modificarea și 
completarea H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind atribuirea în folosință gratuită, pe 
termen limitat, a suprafeței de 1.500,00 m.p., Direcției Generale pentru Agricultură și 
Industrie Alimentară Prahova;  

Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.080/18 martie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.7.167/19 martie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.7.346/20 martie 2020, 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 General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub  
nr.7.347/20 martie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.41, alin.(52) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
republicată, modificată și completată; 
 - prevederile art.1 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aprobate prin 
Ordinul nr.2.861/2009; 

- 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; 

- prevederile 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.I. – Art.1 al H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind atribuirea în folosință 
gratuită, pe termen limitat, a suprafeței de 1.500,00 m.p., Direcției Generale pentru 
Agricultură și Industrie Alimentară Prahova se modifică și se completează și va avea 
următorul cuprins: 



”Art.1.(1) – Atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Câmpina a 
terenului în suprafață de 1.500,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, Tarla 8, 
Parcela P263, punctul ”Dealul Muscel”, identificat prin planul de situație, ANEXĂ 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  (2) – Aprobă atribuirea în folosinţă gratuită Direcţiei Generale pentru 
Agricultură şi Industrie Alimentară Prahova a terenului în suprafaţă de 1.500,00 m.p., 
situat pe ”Dealul Muscel”. 

  (3) – Terenul atribuit în folosinţă gratuită se identifică prin schiţa, 
ANEXĂ la prezenta hotărâre. 
   (4) –Terenul respectiv va fi utilizat pentru amenajarea unui Punct de 
lansare. 
   (5) – În Punctul de lansare se vor efectua lucrări de combatere a 
căderilor de grindină şi stimularea precipitaţiilor”. 
 

Art.II. – Anexa la H.C.L. nr.61/2003 se înlocuiește cu Anexa la prezenta 
hotărâre. 

 
Art.III.(1) – Cu data adoptării prezentei își încetează valabilitatea Planul de 

situație - anexă la Contractul de comodat încheiat între Municipiul Câmpina și 
Administrația Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, 
aprobat prin H.C.L. nr.19/25 februarie 2010.  

   (2) - Contractul de comodat nr.9.574/16 mai 2012 se va modifica prin 
act adițional, în sensul reglementării amplasamentului terenului conform ANEXEI – 
Plan de situație, la prezenta hotărâre.  

 
Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea  

    pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și 
    de Creștere a Precipitațiilor; 

  - Direcției juridice; 
  - Direcției economice; 
  - 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 CAMPINA 
     CONSILIERI 
Nr.6.728/16 martie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

 H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind atribuirea în folosință gratuită,  
pe termen limitat, a suprafeței de 1.500,00 m.p.,  

Direcției Generale pentru Agricultură și Industrie Alimentară Prahova 
 

 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 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind 
atribuirea în folosință gratuită, pe termen limitat, a suprafeței de 1.500,00 m.p., 
Direcției Generale pentru Agricultură și Industrie Alimentară Prahova. 
 Prin H.C.L. nr.61/29 mai 2003 s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită, pe 
termen limitat, a suprafeței de 1.500,00 m.p., Direcției Generale pentru Agricultură și 
Industrie Alimentară Prahova. Amplasamentul terenului situat în Tarla 8, Parcela 
P263 a fost delimitat prin planul de situație, Anexă la hotărâre. În baza acestei 
hotărâri prin H.C.L. nr.19/25 feb.2010 a fost aprobat contractul de comodat 
nr.9.574/16 mai 2012. 
 Prin Compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului s-a  
verificat regimul juridic și tehnic al suprafeței de 1.500,00 m.p., afectată de 
amenajările specifice punctului de lansare antigrindină și s-a constatat că în realitate 
aceasta este altfel poziționată față de amplasamentul aprobat. 
 Configurația actuală asigură alinierea terenului la drumul de exploatare De 226 
și implicit utilizarea corespunzătoare a obiectivului realizat. De asemenea, prin noua 
delimitare în teren, această suprafață se poate inventaria distinct în domeniul privat, 
având în vedere că în prezent este cuprinsă în suprafața de 8,10 ha, inventariată 
conform H.C.L. nr.25/28 feb.2003.    
 Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea și completarea 
H.C.L. nr.61/29 mai 2003 în sensul atestării apartenenței la domeniul privat și 
modificarea amplasmentului terenului respectiv conform Planului de situație întocmit 
de persoană fizică autorizată de ANCPI Stoicescu Doina. 

Cadrul legal aplicabil: 
- prevederile art.41, alin.(52) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare republicată, modificată și completată; 
 - prevederile art.1 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aprobate prin 
Ordinul nr.2.861/2009; 



- prevederile 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.B.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      

 
 

 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.347/20 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.6.728/16 martie 2020, 
formulat de membrii Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public și privat și agricultură; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.7.080/18 martie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.7.167/19 martie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.7.346/20 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 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind 
atribuirea în folosință gratuită, pe termen limitat, a suprafeței de 1.500,00 m.p., 
Direcției Generale pentru Agricultură și Industrie Alimentară Prahova, motivat 
de prevederile: 

- art.41, alin.(52) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
republicată, modificată și completată; 
 - art.1 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul 
nr.2.861/2009; 

- 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. 
 Autoritatea publică locală emitentă, în speţă Consiliul local, poate reveni 
asupra actelor adoptate în sensul completării, modificării, revocării, suspendării, după 
caz. 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
edit.B.L.     
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