
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării 
 prin licitaţie publică a imobilului (parţial), compus din clădire (P+3), 

reprezentând hotelul şi foaierul mic, 
situat în incinta Casei Tineretului, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, 

Nr.Cadastral/CF 24690-C1 
  

Având în vedere Referatul de aprobare nr.13.478/18 iunie 2020 al membrilor 
Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism, 
prin care propun aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării prin 
licitaţie publică a imobilului (parţial), compus din clădire (P+3), reprezentând hotelul 
şi foaierul mic, situat în incinta Casei Tineretului, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, 
Nr.Cadastral/CF 24690-C1; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr._____/____ iunie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr._____/____ iunie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr._____/____ iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr._____/____ 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, 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 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._____/____ iunie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - 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; 

- art.308 și art.309 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.(1) 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. – Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea concesionării prin 
licitaţie publică a imobilului (parţial), compus din clădire (P+3), reprezentând hotelul 
şi foaierul mic, situat în incinta Casei Tineretului, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, 
Nr.Cadastral/CF 24690-C1, conform ANEXEI, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. – Serviciul ADPP din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului va 
demara procedura legală în vederea efectuării lucrării tehnice privind apartamentarea 
imobilului cu Nr.Cadastral/CF 24690-C1. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Direcției juridice; 
  - Direcției economice; 
  - Direcţiei investiţii; 
  - Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
  - Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
  - Casei Tineretului. 
  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iunie 2020    
Nr. ___                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
     CONSILIERI 
Nr.13.478/18 iunie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în 
vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului (parţial),  

compus din clădire (P+3), reprezentând hotelul şi foaierul mic, 
 situat în incinta Casei Tineretului, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, 

Nr.Cadastral/CF 24690-C1 
 

Subsemnații: Dochia Adrian, Beldianu Violeta, Duran Andrei și Topală Corina 
- Oana – membri ai Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
Municipiului Câmpina – sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism, 
în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 Studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie 
publică a imobilului (parţial), compus din clădire (P+3), reprezentând hotelul şi 
foaierul mic, situat în incinta Casei Tineretului, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, 
Nr.Cadastral/CF 24690-C1.  

 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază demersurile întreprinse de 
membrii Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, respectiv Comisia 
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului și Comisia sănătate, 
cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism, în vederea valorificării eficiente a 
hotelului şi foaierului mic, situat în incinta Casei Tineretului, B-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.50, prin concesionarea prin licitaţie publică a acestora. 

În acest sens în anul 2019 au fost cuprinse sume în bugetul local în vederea 
întocmirii Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire, documente 
necesare și obligatorii pentru parcurgerea acestei proceduri. 

Din documentele mai sus menționate rezultă oportunitatea concesionării prin 
licitație publică a acestui imobil, nivelul minim al investiției pe care concesionarul 
este obligat să o realizeze, obligațiile privind protecția mediului și termenele de 
realizare, nivelul minim al redevenței, procedura utilizată pentru atribuirea 
contractului de concesiune, durata estimată a concesiunii, termenele previzibile 
pentru realizarea procedurii de concesiune. 

Studiul de oportunitate supus aprobării respectă prevederile legale aplicabile în 
materie, respectiv art.308 și art.309 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru hotelul și foaierul mic care face parte din clădirea ”Casa Tineretului” nu 
s-a realizat lucrarea tehnică de apartamentare în vederea concesionării. 

Din acest motiv prin prezentul proiect de hotărâre propunem doar aprobarea 
Studiului de oportunitate, urmând ca după finalizarea formalităților de Carte funciară 



să supunem aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea 
concesionării. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului local aprobarea 
prezentului proiect de hotărâre. 

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1), art.308 și 
art.309 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 

CONSILIERI, 
dl.Dochia Adrian _____________ 
d-na Beldianu Violeta _________ 
dl.Duran Andrei _____________ 

    d-ra Topală Corina – Oana ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit.B.L.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 

SECRETAR GENERAL 
Nr.______/ ______ 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.13.478/18 iunie 2020, formulat de membrii Comisiei de specialitate 
sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism; 
  Având în vedere: 
 - raportul nr._____/____ iunie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr._____/____ iunie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr._____/____ iunie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr._____/____ 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 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării 
prin licitaţie publică a imobilului (parţial), compus din clădire (P+3), 
reprezentând hotelul şi foaierul mic, situat în incinta Casei Tineretului, B-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.50, Nr.Cadastral/CF 24690-C1, motivat de prevederile: 
 - 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; 
 - art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1), art.308 și art.309 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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