
 
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Câmpina, Cap.I, lit.A, poz.2 și poz.72 și Cap.III, lit.D, poz.15 

  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.12.681/10 iunie 2020 al membrilor 
Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului, prin care 
propun modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind 
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Câmpina, Cap.I, lit.A, poz.2 și poz.72 și Cap.III, lit.D, poz.15;  
 Ținând seama de: 

- raportul nr.13.719/19 iunie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;  

- raportul nr.13.720/19 iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;  

- raportul nr.13.721/19 iunie 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 și protecția 
mediului; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.13.722/19 iunie 2020; 
 - Notele de fundamentare ale Serviciului administrarea domeniului public şi 
privat, înregistrate sub nr.11.326/21 mai 2020, nr.11.325/21 mai 2020 și 
nr.22.159/24 sept.2019; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.41, alin.(5), teza a II-a din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității 
imobiliare, republicată, modificată și completată; 

- 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 Anexa nr.4, pct.1 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 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, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
 
 



 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.I. – Se aprobă modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.99/              
30 iulie 2009 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Municipiului Câmpina, Cap.I, lit.A, poz.2 și poz.72 și Cap.III, lit.D, 
poz.15, conform ANEXEI nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.II. – Imobilele menționate în Anexa nr.1 se identifică, conform 
ANEXELOR nr.2 – nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art.III. – Imobilele prevăzute în prezenta hotărâre, vor face obiectul 
actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Câmpina, conform 
procedurii prevăzute de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și a 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate 
prin H.G. nr.392/2020. 
 Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei investiţii;  
- Direcției juridice; 
- Direcției economice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Oficiului agricol. 

 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Consilier,              Secretar General, 
                                                                                                                jr.Moldoveanu Elena 
 

 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iunie 2020  
Nr. ___ 
                               
 
 
                                     



      ANEXA NR.1 
                                                                                              la H.C.L. nr.___/25 iunie 2020 

                                                                                 Preşedintele şedinţei, 
                                                                                Consilier, 

 
CAPITOLUL   I 

A.  CĂILE DE COMUNICAŢIE DIN MUNICIPIUL CÂMPINA 
(bulevarde, străzi, şosele, drumuri, alei, etc.)  

MENŢIONATE  PE  CARTIERE 
 

CARTIER  VOILA 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, dării în 
folosinţă 

Valoarea 
de inventar 

- lei - 

Situaţia juridică 
actuală – 

denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
….. ……….... ……………. ................................................................................................. ………… …………… ………………….. 
2. 1.3.7.1. Aleea 

Buciumului 
Drum public balastat  fara trotuare, format din strada Voila 
Tronson A – balast, L = 210,4 m; 
Tronson B – balast, L = 49,7 m; 
Ltotală=260,1 m, S=2.580,00 m.p. 
- iluminat public, alimentare cu apă potabilă, gaz metan, 
energie electrică şi telefonie 

1964 520.383 Domeniul public 
al Municipiului 
Câmpina, conform 
H.C.L. nr.99/2009 

….. …………. ……………. ………………………………………………………………. …………. …………… ………………….. 
CARTIER  CÂMPINIŢA 

….. …………. ……………. ………………………………………………………………. …………… …………… …………………. 
72. 1.3.7.1. Alee Drum public, format între Aleea Izlaz şi  proprietate privată  

Tronson A – asfalt, L=32,8 m; 
Tronson B – balast, L=22,1 m; 
Ltotală= 54,9 m, Suprafaţă=230,00 m.p. 

2005 49.200 Domeniul public 
al Municipiului 
Câmpina, conform 
H.C.L. nr.99/2009 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 
CAPITOLUL  III 

 
SISTEME DE INFRASTRUCTURĂ PRIVIND ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, 

CU TERENURILE AFERENTE 
 

BUNURI IMOBILE 
 

D.  PARCURI  PUBLICE 
 

Nr. 
crt. 

Codul 
de 

clasifica
re 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 
caz, dării 

în folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
- lei - 

Situaţia juridică 
actuală – 

denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
........................................................................................................................................................................................................... 
15 1.6.2.2.5. PARC B-DUL 

CULTURII 
Adresa : B-dul Culturii 
Nr. cad. provizorii 25181 cu S=76329 mp și 
28425 cu S=5091mp și S=12738 mp neintabulat 
Suprafaţă totală = 94.158,00 m.p. 
Vecinătăţi : 
N – Str.Dr.V.Babeş 
S – T83, Pt 812/1, nr. cad. 24769 
E – B-dul Culturii, str.Schelelor,  nr. cad. 25182, 
27598, 20829 
V – T83, P812/1, T16, PDI 461, Str.Lt.Col.Erou 
Oprescu Adrian, proprietăți particulare  

1960  Domeniul public 
al Municipiului 
Câmpina, 
conform H.C.L. 
nr.99/2009 

............................................................................................................................................................................................................ 
 



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
    CONSILIERI 
Nr.12.681/10 iunie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. 
nr.99/30 iulie 2009 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Câmpina, Cap.I, lit.A, poz.2 și poz.72 și 

Cap.III, lit.D, poz.15 
 

 Subsemnații: Enache Dragomir, Dragomir Ion, Cercel Lucian – Adrian și 
Pițigoi Ioan – Adrian, membri ai Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, 
urbanism, ecologie și protecția mediului, 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 Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind 
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Câmpina, Cap.I, lit.A, poz.2 și poz.72 și Cap.III, lit.D, poz.15. 
 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază Notele de fundamentare ale 
Serviciului administrarea domeniului public şi privat, înregistrate sub nr.11.326/           
21 mai 2020, nr.11.325/21 mai 2020 și nr.22.159/24 sept.2019, prin care solicită 
actualizarea informațiilor cuprinse în Anexa la H.C.L. nr.99/2009 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpina în 
ceea ce privește suprafețele pentru: Aleea Buciumului, Aleea din Aleea Izlaz și a 
Parcului situat între B-dul Culturii – str.Dr.V.Babeş – str.Lt.Col.Erou Oprescu 
Adrian. 
 Această actualizare a informațiilor se realizează ca urmare a efectuării 
măsurătorilor pe suport topografic și este necesară în vederea realizării unor lucrări 
de investiții. 
 Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului local al Municipiului 
Câmpina adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.41, alin.(5), teza a II-a din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a 
publicității imobiliare, republicată, modificată și completată; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(3), lit.”g” și Anexa nr.4, pct.1 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
   

CONSILIERI, 
dl.Enache Dragomir _____________ 
dl.Dragomir Ion ________________ 
dl.Cercel Lucian - Adrian ________ 
dl.Pițigoi Ioan - Adrian __________ 

 
edit.B.L.             



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.13.722/19 iunie 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.12.681/10 iunie 2020, 
formulat de membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, 
ecologie și protecția mediului; 

Având în vedere: 
- raportul nr.13.719/19 iunie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 

Primăriei Municipiului Câmpina;  
- raportul nr.13.720/19 iunie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 

domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;  
- raportul nr.13.721/19 iunie 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 Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 
2009 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Câmpina, Cap.I, lit.A, poz.2 și poz.72 și Cap.III, lit.D, poz.15, 
motivat de prevederile: 

- art.41, alin.(5), teza a II-a din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității 
imobiliare, republicată, modificată și completată; 

- 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 Anexa nr.4, pct.1 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
edit.B.L.   
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