
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului aparținând 

domeniului privat, în suprafață de 317,00 m.p.,  
aferent locuinței, situat în Municipiul Câmpina, rin exercitarea dreptului de 

preemţiune 
 de către dl.F. D. și d-na F. G. M.,  

 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.12.924/12 iunie 2020 al membrilor 
Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului 
public și privat și agricultură, prin care propun aprobarea vânzării fără licitaţie 
publică a terenului aparținând domeniului privat, în suprafață de 317,00 m.p., aferent 
locuinței, situat în Municipiul Câmpina, prin exercitarea dreptului de preemţiune de 
către dl.Fe. D. și d-na F. G. M., ; 
 Ținând seama de: 

- raportul nr.13.421/18 iunie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.13.422/18 iunie 2020, promovat de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.13.611/19 iunie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.13.424/18 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 şi protecţia 
mediului; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub  
nr.13.612/19 iunie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - 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”, alin.(6), lit.”b”, art.363, alin.(6) – alin.(8) și art.364 
din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(2) 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 Raportul de evaluare elaborat pentru terenul proprietate 
privată a Municipiului Câmpina, situat în Municipiul Câmpina, ANEXA nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2.(1) – Aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului aparținând 
domeniului privat, în suprafață de 317,00 m.p., aferent locuinței, situat în Municipiul 
Câmpina, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către dl.F. D. și d-na F. G. M., 
domiciliați în, identificat conform ANEXEI nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  (2) – Aprobă prețul de vânzare a terenului, respectiv 61,00 euro/m.p. 
(plus T.V.A.), pe baza Raportului de evaluare aprobat prin prezenta hotărâre. 

 (3) – Preţul de vânzare va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R., leu-euro, 
din ziua efectuării plăţii. 

 (4) – Cumpărătorii vor achita integral prețul vânzării la încheierea 
actului autentic de vânzare - cumpărare. 

Art.3. – Prezenta hotărâre își pierde valabilitatea dacă în termen de 60 de zile 
de la data adoptării prezentei, nu se încheie actul autentic de vânzare – cumpărare. 

Art.4. - În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, dl.F. D. și 
d-na F. G. M. vor fi notificați, aceștia putându-şi exprima opţiunea de cumpărare în 
termen de 15 zile de la primirea notificării. 

Art.5. - Primarul Municipiului Câmpina, în calitate de reprezentant legal al 
unității administrativ - teritoriale, poate împuternici, în condițiile legii, persoane cu 
studii juridice din aparatul de specialitate, să semneze pentru și în numele 
Municipiului Câmpina, contractul de vânzare – cumpărare încheiat între această 
unitate administrativ - teritorială și solicitanți, conform legii.  

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcției juridice;  
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Oficiului agricol; 
-    D-lui F. D. și d-nei F. G. M. 

 
 
 

 
 

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



       ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
    CONSILIERI 
Nr.12.924/12 iunie 2020   
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului 

aparținând domeniului privat, în suprafață de 317,00 m.p.,  
aferent locuinței, situat în Municipiul Câmpina, , prin exercitarea dreptului de 

preemţiune 
 de către dl.F. D. și d-na F. G. M.,  

 
 Subsemnații: Albu Elena, Lupu Livia - Rodica, Bondoc Viorel - Gheorghe, 
Frîncu Anda - Lorena și Dochia Adrian – membri ai Comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina - buget, finanțe, programe finanțare 
europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură, 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 vânzării 
fără licitaţie publică a terenului aparținând domeniului privat, în suprafață de 
317,00 m.p., aferent locuinței, situat în Municipiul Câmpina, prin exercitarea 
dreptului de preemţiune de către dl.F. D. și d-na F. G. M. 
 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază cererea d-lui F.D. și a d-nei F. 
G. M., în calitate de proprietari al imobilului construcție și de concesionari ai 
terenului pe care se află aceasta, situată în Municipiul Câmpina, prin care solicită 
cumpărarea terenului în suprafață de 317,00 m.p., aferent construcției. 
 Prețul vânzării este de 61,00 euro/m.p. (plus TVA) și a fost stabilit în baza 
Raportului de evaluare întocmit de expert ANEVAR, Constantin Valerică. 

Față de cele menționate anterior, supunem aprobării Consiliului local prezentul 
proiect de hotărâre. 

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”b”, art.196, alin.(1), lit.”a”,  
coroborat cu  art.139, alin.(2), art.363, alin.(6) – alin.(8)  și art.364 din O.U.G. nr.57/         
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIERI, 
    d-na Albu Elena __________________ 
    d-na Lupu Livia - Rodica __________ 
    dl.Bondoc Viorel - Gheorghe _______ 
    d-na Frîncu Anda - Lorena ________ 
    dl.Dochia Adrian _________________ 
edit.B.L.                         
            
 
 
 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.13.612/19 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 hotărâre inițiat care are la bază referatul de 
aprobare nr. 12.924/12 iunie 2020, formulat de membrii Comisiei buget, finanțe, 
programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și 
agricultură; 

Având în vedere: 
- raportul nr.13.421/18 iunie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 

Primăriei Municipiului Câmpina; 
- raportul nr.13.422/18 iunie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 

Primăriei Municipiului Câmpina; 
- raportul nr.13.611/19 iunie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 

domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
- raportul nr.13.424/18 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 vânzării fără licitaţie publică a terenului aparținând 
domeniului privat, în suprafață de 317,00 m.p., aferent locuinței, situat în 
Municipiul Câmpina, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către dl.F. D. 
și d-na F. G. M., motivat de prevederile: 
 - 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”, alin.(6), lit.”b”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(2), art.363, alin.(6) – alin.(8) și art.364 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare. 
  

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
edit.B.L.         
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