
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru revocarea H.C.L. nr.173/26 noiembrie 2009 privind  darea în administrarea 

Direcției de Sănătate Publică Prahova a etajului imobilului în suprafață utilă de 
283,69 m.p., împreună cu terenul de 554,00 m.p., indiviz din 808,00 m.p.,  

situat în Municipiul Câmpina, str.Simion Bărnuțiu, nr.12 
 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.7.237/19 martie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
revocarea H.C.L. nr.173/26 noiembrie 2009 privind  darea în administrarea Direcției de 
Sănătate Publică Prahova a etajului imobilului în suprafață utilă de 283,69 m.p., 
împreună cu terenul de 554,00 m.p., indiviz din 808,00 m.p., situat în Municipiul 
Câmpina, str.Simion Bărnuțiu, nr.12; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.328/20 martie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.329/20 martie 2020, promovat de Direcția investiții – 
Compartimentul Programe finanțare europeană, relații internaționale și protocol din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.7.330/20 martie 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 administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.; 

- avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.7.331/20 martie 2020; 

- referatul înregistrat sub nr.7.160/19 martie 2020, întocmit de Compartimentul 
Programe finanțare europeană, relații internaționale și protocol; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.869 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.129, alin.(2), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art.196 alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1. - Aprobă revocarea H.C.L. nr.173/26 noiembrie 2009 privind darea în 

administrarea Direcției de Sănătate Publică Prahova a etajului imobilului în suprafață 
utilă de 283,69 m.p., împreună cu terenul de 554,00 m.p., indiviz din 808,00 m.p., situat 
în Municipiul Câmpina, str.Simion Bărnuțiu, nr.12. 



 
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției juridice; 
- Compartimentului resurse umane. 

 
 

 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.7.237/19 martie 2020 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.173/26 noiembrie 2009 

 privind  darea în administrarea Direcției de Sănătate Publică Prahova a etajului 
imobilului în suprafață utilă de 283,69 m.p., împreună cu terenul de 554,00 m.p., 
indiviz din 808,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Simion Bărnuțiu, nr.12 

 
 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, 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 revocarea H.C.L. nr.173/26 noiembrie 2009 
privind  darea în administrarea Direcției de Sănătate Publică Prahova a etajului 
imobilului în suprafață utilă de 283,69 m.p., împreună cu terenul de 554,00 m.p., 
indiviz din 808,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Simion Bărnuțiu, nr.12. 
 Proiectul de hotărâre are la bază referatul înregistrat sub nr.7.160/19 martie 2020 
întocmit de reprezentantul Compartimentului programe de finanțare, din care rezultă că 
în vederea depunerii unui proiect ”Înființarea unui centru comunitar integrat medico – 
socială”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată a fost identificat un spațiu, 
respectiv etajul clădirii C1 (în care funcționează Stația de salvare), imobil aflat în 
proprietatea publică a Municipiului Câmpina cu Nr.cadastral și CF 28368-C1, situat pe 
str.Simion Bărnuțiu, nr.12. 
 Verificând situația juridică actuală a spațiului s-a constatat că prin H.C.L. 
nr.173/26 nov.2009 s-a aprobat darea în administrare Direcției de Sănătate Publică 
Prahova a etajului, în suprafață de 283,69 m.p., împreună cu terenul în suprafață de 
554,00 m.p., indiviz din 808,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Simion 
Bărnuțiu, nr.12, fiind încheiat în acest sens și contract de administrare. 
 Acest spațiu nu a fost folosit niciodată de instituția în cauză și implicit hotărârea 
Consiliului local nu și-a produs efecte. 
 În prezent D.S.P., în baza H.C.L. nr.99/2007 are în administrare și folosește doar 
imobilul compus din teren în suprafață de 553,00 m.p., indiviz din 1.635,00 m.p. și 
construcția în suprafață construită de 158,00 m.p., situată în Municipiul Câmpina, 
str.Simion Bărnuțiu, nr.12, în care funcționează Punctul fix de lucru Câmpina. 
 Cu privire la această situație juridică constatată s-a realizat și o corespondență cu 
D.S.P. Prahova, conform adresei nr.19.871/23 iul.2018. 
 Din aceste considerente și având în vedere necesitatea amenajării spațiului în 
cadrul implementării proiectului de interes public, propun adoptarea prezentului proiect 
de hotărâre care vizează revocarea H.C.L. nr.173/26 nov.2009 și implicit încetarea 
contractului de administrare nr.895/14 ian.2010. 
 
 
 



                                                               
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.869 din Codul civil; 
- prevederile art.129, alin.(2), lit.”c” și art.196 alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 

art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu  

 
 
 
 
 
 
 

edit.B.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.331/20 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.7.237/19 martie 2020, formulat 
de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.7.328/20 martie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.329/20 martie 2020, întocmit de Direcția investiții – 
Compartimentul Programe finanțare europeană, relații internaționale și protocol din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.7.330/20 martie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.173/26 noiembrie 2009 privind darea în 
administrarea Direcției de Sănătate Publică Prahova a etajului imobilului în 
suprafață utilă de 283,69 m.p., împreună cu terenul de 554,00 m.p., indiviz din 
808,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Simion Bărnuțiu, nr.12, motivat de 
prevederile: 

- art.869 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.129, alin.(2), lit.”c” și art.196 alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 
   

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
edit.B.L.                          


	A V I Z
	jr.Elena Moldoveanu


