
 

 
 

 

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.174/19 decembrie 2019 privind 
aprobarea schimbării destinației unui număr de 12 locuințe amplasate în blocul 

situat în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G,  
tronsonul I, etajul 1 și etajul 2,  

din locuințe de necesitate, în locuințe de serviciu pentru medici 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.20.289/7 septembrie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
modificarea și completarea H.C.L. nr.174/19 decembrie 2019 privind aprobarea 
schimbării destinației unui număr de 12 locuințe amplasate în blocul situat în 
Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 1 și etajul 
2, din locuințe de necesitate, în locuințe de serviciu pentru medici; 
 - raportul nr.20.671/11 septembrie 2020, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.672/11 septembrie 2020, promovat de Direcția investiții din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.673/11 septembrie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.674/11 septembrie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat 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 administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.20.675/11 septembrie 2020; 

În conformitate cu prevederile: 
 - art.2, lit.”d”, art.34 și art.51, lit.”b” din Legea nr.114/1996 – Legea 
locuinței, 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.”d” și alin.(7), lit.”q”, art.362, alin.(1) și alin.(3), 
coroborat cu art.298 – art.300 din O.U.G. nr.57/2019 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.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 
 



 

 
 

 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.I. – H.C.L. nr.174/19 decembrie 2019 privind aprobarea schimbării 
destinației unui număr de 12 locuințe amplasate în blocul situat în Municipiul 
Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 1 și etajul 2, din 
locuințe de necesitate, în locuințe de serviciu pentru medici, se modifică și 
completează, după cum urmează: 

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.1.(1) – Aprobă schimbarea destinației unui număr de 15 locuințe 

amplasate în blocul proprietatea Municipiului Câmpina, situat în Municipiul 
Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, Nr.Cadastral/CF 23881-C1, scara A, 
parter, etajul 1 și etajul 2, din locuințe de necesitate, în locuințe de serviciu pentru 
medici și personal de conducere. 

  (2) – Spitalului Municipal Câmpina i se repartizează un număr de               
10 (zece) apartamente și 2 (două) garsoniere situate la etajul 1 și etajul 2, cu 
destinația de locuințe de serviciu pentru medici și personal de conducere, iar 
Spitalului de Psihiatrie Voila i  se repartizează un număr de 2 (două) apartamente și 
o garsonieră, situate la parter, cu destinația de locuințe de serviciu pentru medici”. 

2.După Art.1 se introduce un nou Art.11 care va avea următorul cuprins: 
”Art. 11.(1)  – Aprobă darea în administrarea Spitalului Municipal Câmpina și 

Spitalului de Psihiatrie Voila a unităților locative prevăzute la art.1, alin.(2), 
identificate prin Nr.Cadastral/C.F., conform Anexei nr.1 la prezenta. 

       (2) – Unitățile locative ce fac obiectul dării în administrare au 
destinația de locuințe de serviciu pentru medici și personal de conducere angajați în 
cadrul celor două instituții publice, conform celor stabilite la art.1, alin.(2) din 
prezenta hotărâre.  

       (3) – Darea în administrare se aprobă pe durata prevăzută în 
contractele de administrare încheiate cu cele două instituții publice. 

       (4) – Dreptul de administrare aprobat prin prezenta și condițiile 
administrării se reglementează prin acte adiționale la contractele de administrare 
încheiate cu aceste instituții publice, conform ANEXELOR nr. 2 și nr.3 la prezenta. 

       (5) – Aprobă interdicția vânzării locuințelor de serviciu date în 
administrare prin prezenta.  

Art.II. –  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
-    Spitalului Municipal Câmpina; 
-    Spitalului de Psihiatrie Voila. 
 

           Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Consilier,               Secretar General, 

     jr.Moldoveanu Elena 
Câmpina, 17 septembrie 2020 
Nr. ___       



 

 
 

 

 
                 ANEXA nr.1 
                                                                    la H.C.L. nr.____/17 septembrie 2020 
                                                                                    Preşedinte de şedinţă, 
                                                                                            Consilier, 

 
 
 

TABEL 
cu locuințele date în administrarea Spitalului Municipal Câmpina și 

 Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina 
 
 

Nr.crt. Instituția publică Nr.apartament/Scara Etaj Nr.Cadastral/CF 

1. Spitalul Municipal  

ap.7/sc.A 1 23881-C1-U7 
ap.8/sc.A 1 23881-C1-U8 
ap.9/sc.A 1 23881-C1-U9 
ap.10/sc.A 1 23881-C1-U10 
ap.11/sc.A 1 23881-C1-U11 
ap.12/sc.A 1 23881-C1-U12 
ap.13/sc.A 2 23881-C1-U13 
ap.14/sc.A 2 23881-C1-U14 
ap.15/sc.A 2 23881-C1-U15 
ap.16/sc.A 2 23881-C1-U16 
ap.17/sc.A 2 23881-C1-U17 
ap.18/sc.A 2 23881-C1-U18 

2. 
Spitalul de 

Psihiatrie Voila 

ap.1/sc.A Parter 23881-C1-U1 
ap.4/sc.A Parter 23881-C1-U4 
ap.5/sc.A Parter 23881-C1-U5 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
                ANEXA nr.2 
                                                                    la H.C.L. nr.____/17 septembrie 2020 
                                                                                    Preşedinte de şedinţă, 
                                                                                            Consilier, 

 
 

ACT ADIŢIONAL nr.________  
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE 

nr.26.484/5.10.2018  
 

 Noi, părţile în contractul de administrare nr.26.484/5.10.2018: 
 

 MUNICIPIUL Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii, nr.18, prin 
reprezentantul sau legal - Primar - ing.Tiseanu Horia Laurentiu și Secretar - 
jr.Moldoveanu Elena, în calitate de proprietar, 

și 
 Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în B-dul Carol I, nr.117, reprezentat 
legal prin – manager - dr. Tiu Călin Iulian, în calitate de administrator,  

de comun acord înţelegem să completăm Cap. III Obiectul Contractului, 
art.3.1 din Contractul de administrare nr. 26.484/5.10.2018, după cum urmează: 
 
 ” 10 (zece) apartamente și 2 (două) garsoniere situate la etajul 1 și etajul 2, cu 
destinația de locuințe de serviciu, pentru medici și personal de conducere, amplasate 
în blocul situat în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, 
Nr.Cadastral/CF 23881-C1,  identificate conform tabelului de mai jos: 
 
Nr.apartament/Scara Etaj Nr.Cadastral/CF 
ap.7/sc.A 1 23881-C1-U7 
ap.8/sc.A 1 23881-C1-U8 
ap.9/sc.A 1 23881-C1-U9 
ap.10/sc.A 1 23881-C1-U10 
ap.11/sc.A 1 23881-C1-U11 
ap.12/sc.A 1 23881-C1-U12 
ap.13/sc.A 2 23881-C1-U13 
ap.14/sc.A 2 23881-C1-U14 
ap.15/sc.A 2 23881-C1-U15 
ap.16/sc.A 2 23881-C1-U16 
ap.17/sc.A 2 23881-C1-U17 
ap.18/sc.A 2 23881-C1-U18 

  
și Cap.VI  Drepturile și obligațiile administratorului, art.6.3 prin introducerea 

literei ”p”, care va avea următorul conținut: 



 

 
 

 

 ”p” – să încheie contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu date în 
administrare cu respectarea dispozițiilor Legii nr.114/1996 – Legea locuinței, 
republicată, modificată și completată”.  
           Celelalte prevederi ale contractului de administrare nr. 26.484/5.10.2018 
rămân neschimbate. 
 

Prezentul act adiţional, încheiat în 2 (două) exemplare originale, face parte 
integrantă din contractul iniţial. 

 
           PROPRIETAR                                             ADMINISTRATOR,              
MUNICIPIUL CÂMPINA                                                                 Manager, 
              PRIMAR,                    dr.Tiu Călin - Iulian 
ing.Tiseanu Horia - Laurenţiu  

 
     SECRETAR GENERAL, 
      jr.Moldoveanu Elena 

 
   DIRECȚIA JURIDICĂ, 
          jr.Anton Iulian 

 
  DIRECȚIA ECONOMICĂ, 
ec.Tudorache Florentina – Alice 

 
      SERVICIUL ADPP, 
   ing.Crîjanovschi Grigore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
                      ANEXA nr.3 
                                                                    la H.C.L. nr.____/17 septembrie 2020 
                                                                                    Preşedinte de şedinţă, 
                                                                                            Consilier, 
 
 
 

ACT ADIŢIONAL nr.________  
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE 

nr.26.483/5.10.2018  
 

 Noi, părţile în contractul de administrare nr.26.483/5.10.2018: 
 

 MUNICIPIUL Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii, nr.18, prin 
reprezentantul sau legal - Primar - ing.Tiseanu Horia Laurentiu și Secretar - 
jr.Moldoveanu Elena, în calitate de proprietar, 

și 
Spitalul  de Psihiatrie Voila, cu sediul în Municipiul Câmpina, str. Voila, nr. 

108, reprezentat legal prin – manager - dr. Minescu Irina, în calitate de 
administrator, 

 de comun acord înţelegem să completăm Cap. III Obiectul Contractului, 
art.3.1 din Contractul de administrare nr. 26.483/5.10.2018, după cum urmează: 
 
 
 ” 2 (două) apartamente și o garsonieră, situate la parter, cu destinația de 
locuințe de serviciu pentru medici, amplasate în blocul situat în Municipiul 
Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, Nr.Cadastral/CF 23881-C1,  identificate 
conform tabelului de mai jos: 
 
Nr.apartament/Scara Etaj Nr.Cadastral/CF 
ap.1/sc.A Parter 23881-C1-U1 
ap.4/sc.A Parter 23881-C1-U4 
ap.5/sc.A Parter 23881-C1-U5 

 
 
și Cap.VI  Drepturile și obligațiile administratorului, art.6.2 prin introducerea 

literei ”p”, care va avea următorul conținut: 
 ”p” – să încheie contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu date în 
administrare cu respectarea dispozițiilor Legii nr.114/1996 – Legea locuinței, 
republicată, modificată și completată”.  

   
           Celelalte prevederi ale contractului de administrare nr.26.483/5.10.2018 
rămân neschimbate. 
 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
Prezentul act adiţional, încheiat în 2 (două) exemplare originale, face parte 

integrantă din contractul iniţial. 
 

           PROPRIETAR                                             ADMINISTRATOR,              
MUNICIPIUL CÂMPINA                                                                 Manager, 
              PRIMAR,                      dr.Minescu Irina 
ing.Tiseanu Horia - Laurenţiu  

 
     SECRETAR GENERAL, 
      jr.Moldoveanu Elena 

 
   DIRECȚIA JURIDICĂ, 
          jr.Anton Iulian 

 
  DIRECȚIA ECONOMICĂ, 
ec.Tudorache Florentina – Alice 

 
      SERVICIUL ADPP, 
   ing.Crîjanovschi Grigore 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

       ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
       P R I M A R 
Nr.20.289/7 septembrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.174/19 decembrie 2019 privind 

aprobarea schimbării destinației unui număr de 12 locuințe amplasate în blocul 
situat în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G,  

tronsonul I, etajul 1 și etajul 2,  
din locuințe de necesitate, în locuințe de serviciu pentru medici 

 
 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurenţiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, 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, supun analizei și aprobării Consiliului local 
proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.174/19 
decembrie 2019 privind aprobarea schimbării destinației unui număr de 12 
locuințe amplasate în blocul situat în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 1 și etajul 2, din locuințe de necesitate, în 
locuințe de serviciu pentru medici. 
 Prin H.C.L. nr.174/19 decembrie 2019 s-a aprobat schimbarea destinației unui 
număr de 12 locuințe amplasate în blocul situat în Municipiul Câmpina, B-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 1 și etajul 2, din locuințe de necesitate, 
în locuințe de serviciu pentru medici. 
 Pentru a putea fi transmise în administrarea unităților sanitare, era necesar să 
fie întocmită lucrarea tehnică de cadastru și apartamentare pentru fiecare unitate 
locativă. Această lucrare a fost finalizată prin emiterea Încheierii și a Extrasului de 
Carte funciară nr.24417 din data de 24 august 2020. 
 În perioada stării de urgență și a celei de alertă instituită la nivel național 
conform prevederilor legale, un număr de 12 locuinte au fost transmise, prin act 
adițional, în administrarea Spitalului Municipal Câmpina, fiind mobilate și utilate de 
titularul dreptului de administrare, în vederea utilizării de către medicii angajați ai 
Spitalului, implicați în activitatea de combatere a efectelor pandemiei SARS-COV2. 
 În data de 10 august 2020, prin adresa înregistrată sub nr.18.028, Spitalul 
Municipal Câmpina solicită suplimentare cu încă 6 apartamente cu destinația de 
locuințe de serviciu pentru medici și personal din conducere, motivat de  atragerea  
medicilor necesari completării normativului de personal aprobat, în perspectiva 
reluării activității pentru pacienții non-Covid.    
 Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului local al Municipiului 
Câmpina modificarea și completarea H.C.L. nr.174/19 decembrie 2019 referitoare la 
schimbarea destinației unui număr de 12 locuințe amplasate în blocul situat în 
Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 1 și etajul 
2, din locuințe de necesitate în locuințe de serviciu, pentru medici, în ceea ce 
privește suplimentarea numărului de apartamente pentru care se schimbă destinația, 



 

 
 

 

respectiv 15 apartamente, aprobarea dării în administrare a acestor unități locative 
celor două instituții publice, precum și termenul pentru care se acordă darea în 
administrare, cu precizarea că pentru Spitalul Municipal destinația unităților locative 
este pentru medici și personal de conducere, conform solicitării formulate de această 
instituție publică. 
 De asemeni, am propus instituirea interdicției de vânzare a acestor locuințe de 
serviciu raportat la prevederile legii locuinței nr.114/1996, republicată, modificată și 
completată, dar și pentru a respecta cerințele instituțiilor sanitare în ceea ce privește 
atragerea de cadre medicale.    

Reglementarea dreptului de administrare se va realiza prin acte adiționale 
încheiate cu aceste spitale, în condițiile legii. 

Față de cele menționate anterior, propun aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre. 

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.1, lit.”d”, art.34 și art.51, lit.”b” din Legea nr.114/1996 – 
Legea locuinței, republicată, modificată și completată; 

- prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”q”, art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g”, art.362, alin.(1) și alin.(3), coroborat cu 
art.298 – art.300 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 
 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia - Laurenţiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit.O.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

SECRETAR GENERAL 
Nr.20.675/11 septembrie 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.20.289/7 septembrie 2020, formulat de ing.Tiseanu Horia – 
Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

Având în vedere: 
 - raportul nr.20.671/11 septembrie 2020, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.672/11 septembrie 2020, întocmit de Direcția investiții din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.673/11 septembrie 2020, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.674/11 septembrie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.174/19 decembrie 
2019 privind aprobarea schimbării destinației unui număr de 12 locuințe 
amplasate în blocul situat în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, 
nr.48G, tronsonul I, etajul 1 și etajul 2, din locuințe de necesitate, în locuințe de 
serviciu pentru medici, motivat de prevederile: 

- art.2, lit.”d”, art.34 și art.51, lit.”b” din Legea nr.114/1996 – Legea 
locuinței, 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.”d” și alin.(7), lit.”q”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(3), lit.”g”, art.362, alin.(1) și alin.(3), coroborat cu art.298 – art.300 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

  
SECRETAR GENERAL, 

jr.Elena Moldoveanu 
 
 
edit.O.L.                                                  
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