
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Câmpina a unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare 

consumată în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora  
 

  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.13.066/15 iunie 2020 al membrilor 
Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului, prin care 
propun aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Câmpina a unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare consumată în vederea 
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.13.432/18 iunie 2020, promovat de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.607/19 iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
  - avizul Comisiei din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, 
respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat şi agricultură;  
 - avizul Comisiei din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, 
respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului din 
cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.13.608/19 iunie 2020; 
 - Nota de fundamentare nr.11.315/21 mai 2020 a Serviciului administrarea 
domeniului public și privat; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi 
al unităţilor administrativ – teritoriale; 

- 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, alin.(2) și alin.(3) 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.1. – Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Câmpina a unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare consumată 
în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, identificate conform 
ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor 
fixe cu durata normală de utilizare consumată aparținând domeniului privat al 
Municipiului Câmpina, identificate conform ANEXEI, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. – Patrimoniul Municipiului Câmpina se va modifica în mod 
corespunzător prin eliminarea acestor mijloace fixe de la Capitolul II - A. Sistemele de 
alimentare cu apă cu terenurile  aferente - Bunuri imobile, al Anexei la H.C.L. 
nr.99/2009 privind însușirea bunurilor care alcătuiesc inventarul domeniului public al 
Municipiului Câmpina, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

   
 
 
 Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
       Consilier,              Secretar General, 
                                                                                                jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iunie 2020 

Nr. ___      
 
 
 
 
                                                                                                    
 



        ANEXĂ 
                                                                                          la H.C.L. nr.___/25 iunie 2020 

                                                                            Preşedintele şedinţei, 
                                                                           Consilier, 

                                                                                               
TABEL 

cuprinzând mijloacele fixe cu durata normală de utilizare consumată, 
 propuse pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câmpina, 

 în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora 
 
 

Nr. 
crt. Denumire mijloc fix Nr. Inv  

Valoare 
contabila Valoare de casat 

1 Conducta otel Calea Doftanei Dn=300 1567 63400/1000ml 54967,80/867ml 
2 Conducta otel Calea Doftanei Dn=100 1566 63400/1000ml 27959,40/441ml 
3 Conducta fonta Calea Doftanei Dn=150 1568 63400/1000ml 55094,60/869ml 
4 Bransamente apa (Calea Doftanei) 1296 30200 30200 
5 Conducta otel Dn=100 Bobalna 1557 71300 71300 
6 Retea apa str. Bobalna Dn=100 10155 9331 9331 
7 Bransamente apa (Bobalna) 1309 19000 19000 
8 Bransamente apa (Bobalna) 1321 23300 23300 
9 Bransamente apa (Bobalna) 1918 28080 28080 

10 Bransamente apa (Bobalna) 10036 2145 2145 
11 Conducta otel Nic. Balcescu Dn=100 1638 44400 44400 
12 Retea apa Nic. Balcescu 1884 46900 46900 
13 Conducta apa Nic. Balcescu-PRAM 1921 2376 2376 
14 Bransamente apa (Nic. Balcescu) 1885 308320 308320 
15 Alimentare Statie Doftana 1888 16160 16160 

 



       ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
     CONSILIERI 
Nr.13.066/15 iunie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului Câmpina a unor mijloace fixe cu durata 

normală de utilizare consumată în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 
valorificării acestora  

 
 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 privind 
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Câmpina a unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare consumată în 
vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.  
 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază Nota de fundamentare a 
Serviciului administrarea domeniului public şi privat, înregistrată sub nr.11.315/                
21 mai 2020, prin care solicită trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Câmpina a unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare consumată 
în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.  
 Solicitarea este justificată deoarece au fost încheiate și predate lucrările la 
Proiectul ”Reabilitare conductă de aducțiune, conductă de transport și rețele distribuție 
apă în Municipiul Câmpina, Județul Prahova”, iar noua rețea executată a fost pusă în 
funcțiune.  
 Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului local al Municipiului 
Câmpina adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(3), lit.”g” și art.361, alin.(2) și alin.(3) 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.13.608/19 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, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma actelor 
normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază referatul de 
aprobare nr.13.066/15 iunie 2020, formulat de membrii Comisiei de specialitate 
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului; 

Având în vedere: 
 - raportul nr.13.432/18 iunie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.607/19 iunie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Câmpina a unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare 
consumată în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, 
motivat de prevederile: 
 - O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi 
al unităţilor administrativ – teritoriale; 

- 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, alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

   
SECRETAR GENERAL, 

jr.Elena Moldoveanu 
 
 
 
edit.B.L.   
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