
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică 

 a terenului, în suprafață de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503,  
a bazinului de înot descoperit,  

format din bazin mare - Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și 
 bazin mic - Nr.Cadastral/CF 23503-C2, 

 precum și a terenului amenajat pentru minifotbal,  
în suprafață de 1.191,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23502, 

 situate în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50  
  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.13.508/18 iunie 2020 al membrilor 
Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism, 
prin care propun aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului, în suprafață 
de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinului de înot descoperit, format din 
bazin mare - Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și bazin mic - Nr.Cadastral/CF 23503-C2, 
precum și a terenului amenajat pentru minifotbal, în suprafață de 1.191,00 m.p., 
Nr.Cadastral/CF 23502, situate în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, 
nr.50; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.13.714/19 iunie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.715/19 iunie 2020, promovat de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.716/19 iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.717/19 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, 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.13.718/19 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.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, art.297, alin.(1), lit.”b”, art.302, 
art.303 și art.305 - art.331 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. – Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit în vederea concesionării 

prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 
23503, a bazinului de înot descoperit, format din bazin mare - Nr.Cadastral/CF 
23503-C1 și bazin mic - Nr.Cadastral/CF 23503-C2, precum și a terenului amenajat 
pentru minifotbal, în suprafață de 1.191,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23502, situate în 
Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, conform ANEXEI nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.(1) – Se aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului, în 
suprafață de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinului de înot descoperit, 
format din bazin mare - Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și bazin mic - Nr.Cadastral/CF 
23503-C2, precum și a terenului amenajat pentru minifotbal, în suprafață de 1.191,00 
m.p., Nr.Cadastral/CF 23502, situate în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.50, identificate conform planului de situație, ANEXELE nr.2 și nr.3 la 
prezenta hotărâre.  

(2) - Durata concesionării este de 25 ani. 
 Art.3. – Se aprobă Caietul de sarcini în vederea concesionării prin licitație 

publică a terenului, în suprafață de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinului 
de înot descoperit, format din bazin mare - Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și bazin mic - 
Nr.Cadastral/CF 23503-C2, precum și a terenului amenajat pentru minifotbal, în 
suprafață de 1.191,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23502, situate în Municipiul Câmpina, 
B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, conform ANEXEI nr.4, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.4. – Se aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune, în 
vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 3.663,00 m.p., 
Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinului de înot descoperit, format din bazin mare - 
Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și bazin mic - Nr.Cadastral/CF 23503-C2, precum și a 
terenului amenajat pentru minifotbal, în suprafață de 1.191,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 
23502, situate în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, conform 
ANEXEI nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.5.(1) – Redevența minimă anuală de pornire a licitaţiei este de 21.028 
lei/an, stabilită conform Caietului de sarcini. 
      (2) - Redevenţa anuală se va plăti în cuantumul rezultat în urma 
desfășurării licitaţiei și se va achita până la data de 31 martie a fiecărui an. 
  (3) – Pentru primul an, concesionarul va achita redevența 
corespunzătoare până la data de 31 dec.2020. 

Art.6. (1) – Aprobă constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, care va avea 
următoarea componenţă: 

 1. Dl.(D-na) _________________ - Preşedinte; 



 2. D-na Voicu Monica   - Membru; 
 3. D-na Maurici Cristina - Maria - Membru; 
 4. Dl.(D-na) _________________ - Membru; 
 5. Dl.(D-na) __________________   - Membru – Reprezentantul 
           DGFP Prahova; 
 (2) – Secretariatul Comisiei de evaluare a ofertelor va fi asigurat de d-na 

Maurici Cristina – Maria – consilier în cadrul Compartimentului monitorizarea 
serviciilor publice, transport, avize. 

  (3) - Aprobă numirea supleanţilor Comisiei de evaluare a ofertelor 
prevăzută la art.6, alin.(1), după cum urmează: 

 1. Dl.(D-na) _________________ - Preşedinte; 
 2. Dl.Olărașu Laurențiu-Petre  - Membru; 
 3. D-na Olărașu Daniela- Lăcrămioara - Membru; 
 4. Dl.(D-na) _________________ - Membru; 
 5. Dl.(D-na) __________________   - Membru - Reprezentantul 
           DGFP Prahova; 
 (2) – Secretariatul Comisiei de evaluare a ofertelor va fi asigurat de d-na 

Olărașu Daniela- Lăcrămioara – consilier în cadrul Serviciului administrarea 
domeniului public şi privat. 

 (3) - Comisia de evaluare a ofertelor va duce la îndeplinire toate 
obligaţiile concedentului prevăzute la art.317 – art.321 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și stabilite prin 
documentația de atribuire. 

Art.7. – Prezenta hotărâre îşi pierde valabilitatea dacă în termen de 180 de zile 
calendaristice nu s-a finalizat procedura privind concesionarea. 

Art.8. – 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; 
  - Componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor stabilită la art.6 

    din prezenta hotărâre;              
- Casei Tineretului. 

  
 

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

 
 
 
 
Câmpina, 25 iunie 2020    
Nr. ___                                       



 

          ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
     CONSILIERI 
Nr.13.508/18 iunie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie public 

 a terenului, în suprafață de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503,  
a bazinului de înot descoperit, 

 format din bazin mare - Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și 
 bazin mic - Nr.Cadastral/CF 23503-C2, 

precum și a terenului amenajat pentru minifotbal, 
 în suprafață de 1.191,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23502, 

 situate în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50 
 

 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 concesionării prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 
3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinului de înot descoperit, format din 
bazin mare - Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și bazin mic - Nr.Cadastral/CF 23503-
C2, precum și a terenului amenajat pentru minifotbal, în suprafață de 1.191,00 
m.p., Nr.Cadastral/CF 23502, situate în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.50.  

 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 
a terenului, în suprafață de 3.663,00 m.p., a bazinului de înot descoperit, format din 
bazin mare și bazin mic, precum și a terenului amenajat pentru minifotbal, în 
suprafață de 1.191,00 m.p., situate în Municipiul Câmpina, 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 acestor imobile, 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. 



Documentația supusă aprobării respectă prevederile legale aplicabile în 
materie, respectiv art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g”, art.297, alin.(1), lit.”b”, art.302, art.303 și 
art.305 - art.331 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g”, art.297, alin.(1), lit.”b”, art.302, art.303 și 
art.305 - art.331 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.13.718/19 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.13.508/18 iunie 2020, formulat de membrii Comisiei de specialitate 
sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism; 
  Având în vedere: 
 - raportul nr.13.714/19 iunie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.715/19 iunie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.716/19 iunie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.13.717/19 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 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului, în 
suprafață de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinului de înot 
descoperit, format din bazin mare - Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și bazin mic - 
Nr.Cadastral/CF 23503-C2, precum și a terenului amenajat pentru minifotbal, 
în suprafață de 1.191,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23502, situate în Municipiul 
Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, 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.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(3), lit.”g”, art.297, alin.(1), lit.”b”, art.302, art.303 și art.305 - art.331 
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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