
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea art.1 la H.C.L. nr.24/28 feb.2013                   
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
 Municipiului Câmpina a terenului în suprafață totală de 23,62 ha, 

 situat în Municipiul Câmpina, 
 Punctul Muscel/Parcela Mare, T8, parcelele 261, 262 și 262/1  

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.7.266/19 martie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
modificarea și completarea art.1 la H.C.L. nr.24/28 feb.2013 privind aprobarea 
trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului 
în suprafață totală de 23,62 ha, situat în Municipiul Câmpina, Punctul 
Muscel/Parcela Mare, T8, parcelele 261, 262 și 262/1; 
 Ținând seama de: 

- raportul nr.7.309/20 martie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.7.311/20 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.7.312/20 martie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 

- 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.361 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. - Aprobă modificarea și completarea art.1 la H.C.L. nr.24/28 feb.2013 
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Câmpina a terenului în suprafață totală de 23,62 ha, situat în Municipiul Câmpina, 
Punctul Muscel/Parcela Mare, T8, parcelele 261, 262 și 262/1, care va avea 
următorul conținut: 



 ”Art.1. – Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Câmpina a terenului în suprafață totală de 19,4521 ha, situat în 
Municipiul Câmpina, Punctul Muscel/Parcela Mare, T8, Parcelele 261 și 262 parțial, 
identificat conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 
Art.II – Anexa la H.C.L. nr.24/28 feb.2013 se înlocuiește cu Anexa la 

prezenta hotărâre. 
 
Art.III. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției 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.7.266/19 martie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 la H.C.L. 

nr.24/28 feb.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață totală de 23,62 ha, 

 situat în Municipiul Câmpina, 
 Punctul Muscel/Parcela Mare, T8, parcelele 261, 262 și 262/1  

 

 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 pentru modificarea și completarea art.1 la 
H.C.L. nr.24/28 feb.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață totală de 
23,62 ha, situat în Municipiul Câmpina, Punctul Muscel/Parcela Mare, T8, 
parcelele 261, 262 și 262/1. 
 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază Nota de fundamentare 
nr.7.253/19 mar.2020 întocmită de Serviciul ADPP prin care subliniază necesitatea 
modificării H.C.L. nr.24/8 feb.2013 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul 
public în domeniul privat a Municipiului Câmpina a terenului în suprafață totală de 
23,62 ha, situat în Municipiul Câmpina, Punctul Muscel/Parcela Mare, T8, parcelele 
261, 262 și 262/1. 
 Din fundamentarea realizată de compartimentul de resort și conform 
documentelor care au stat la baza propunerii, modificarea vizează diminuarea 
suprafeței de 23,62 ha pentru care s-a aprobat trecerea din domeniul public în 
domeniul privat, cu suprafața de 4,1679 ha (41.679,00 m.p.) care este intabulată în 
domeniul public având Nr.Cadastral și CF 28314. 
 Propunerea se justifică și din punct de vedere al oportunității, având în vedere 
că suprafața în cauză este cuprinsă în Proiectul public care vizează modernizarea 
zonei de agrement ”Fântâna cu cireși”. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propun adoptarea prezentului proiect 
de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.129, alin.(2), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(3), lit.”g” și art.361 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu 

 
edit.B.L. 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.312/20 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.7.266/19 martie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
- raportul nr.7.309/20 martie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 

domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
- raportul nr.7.311/20 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 aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Câmpina a terenului în suprafață totală de 23,62 ha, situat în 
Municipiul Câmpina, Punctul Muscel/Parcela Mare, T8, parcelele 261, 262 și 
262/1, motivat de prevederile: 

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

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
edit.B.L.                          
  

 
 


	ROMÂNIA
	A V I Z
	jr.Elena Moldoveanu


