
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,  
T8, P278 – S=6.877,00 m.p., 

 De 226, Tronson 1, P163, P167 – S=8.019,00 m.p. 
 și De 226, Tronson 2, T7, P226, T8, P277 – S=2.315,00 m.p. 

  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.7.291/20 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, T8, P278 – S=6.877,00 m.p., De 226, 
Tronson 1, P163, P167 – S=8.019,00 m.p. și De 226, Tronson 2, T7, P226, T8, 
P277 – S=2.315,00 m.p.; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.292/20 martie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.293/20 martie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.294/20 martie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.295/20 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.7.296/20 martie 2020; 
 - Nota de fundamentare înregistrată sub nr.7.354/20 martie 2020 întocmită de 
Arhitect șef; 
 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.(1) - Aprobă inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat 
al Municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în Municipiul Câmpina, după cum 
urmează: 

 - T8, P278 – S=6.877,00 m.p.; 
- De 226, Tronson 1, P163, P167 – S=8.019,00 m.p. și 
- De 226, Tronson 2, T7, P226, T8, P277 – S=2.315,00 m.p. 
  (2) – Terenurile prevăzute la art.1, alin.(1) se identifică, conform 

Planurilor de situație, ANEXELE nr.1 – nr.3, care fac 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.7.291/20 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, T8, P278 – S=6.877,00 m.p.,  

De 226, Tronson 1, P163, P167 – S=8.019,00 m.p. și  
De 226, Tronson 2, T7, P226, T8, P277 – S=2.315,00 m.p. 

 
 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, situate în Municipiul Câmpina, T8, 
P278 – S=6.877,00 m.p., De 226, Tronson 1, P163, P167 – S=8.019,00 m.p. și De 
226, Tronson 2, T7, P226, T8, P277 – S=2.315,00 m.p. 
 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază intenția autorităților locale de 
a moderniza și extinde o rețea de drumuri care vor conecta Cartierul Voila cu 
Cartierul Muscel care va sigura accesul la mai multe terenuri cu destinația de pășuni 
și fânețe. 
 Această investiție ar urma să creeze și premizele dezvoltării unei suprafețe de 
aprox.70,00 ha pe care se află terenuri neconstruibile, proprietate privată, prin 
facilitarea accesului la rețeaua de drumuri și utilități publice. 
 În conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie, dezvoltarea căilor 
de circulație trebuie să facă obiectul unei documentații de urbanism PUZ prin care 
se reglementează mai multe aspecte, inclusiv regimul juridic al terenurilor aflate în 
zone de studiu.  
 Drumul ce urmează a fi realizat conectează Drumul Taberei cu Unitatea de 
combatere a căderilor de grindină, fosta unitate de rachete dezafectate și stâna 
proprietatea Municipiului.  
 Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.557, alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicat, cu modificările și completările; 

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

- prevederile 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; 

- 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. 

 
 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit.B.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.296/20 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.7.291/20 martie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.7.292/20 martie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.293/20 martie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.294/20 martie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.295/20 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, T8, P278 – S=6.877,00 m.p., De 226, Tronson 1, P163, 
P167 – S=8.019,00 m.p. și De 226, Tronson 2, T7, P226, T8, P277 – S=2.315,00 
m.p., 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; 

- prevederile 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 GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

edit.B.L.           
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