
 

 
 

 

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind darea în administrare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – 

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova,  
a terenului în suprafață de 12,00 m.p., delimitat de conturul 34, 35, 36, 37, 34, 
care face parte din terenul proprietate publică, în suprafață de 2.418,00 m.p. 

din măsurători, (2.245,00 m.p. din acte), situat în Municipiul Câmpina, 
str.Bobîlna, f.nr., Nr.Cadastral/C.F. _______, T53, Parcela Cp 2630  

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.20.630/10 septembrie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
darea în administrare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Agenția pentru 
Protecția Mediului Prahova, a terenului în suprafață de 12,00 m.p., delimitat de 
conturul 34, 35, 36, 37, 34, care face parte din terenul proprietate publică, în 
suprafață de 2.418,00 m.p. din măsurători, (2.245,00 m.p. din acte), situat în 
Municipiul Câmpina, str.Bobîlna, f.nr., Nr.Cadastral/C.F. _____, T53, Parcela Cp 
2630; 
 - raportul nr.20.686/11 septembrie 2020, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.687/11 septembrie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.688/11 septembrie 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 amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia 
mediului; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.20.689/11 septembrie 2020; 

În conformitate cu prevederile: 
 - art.132 – art.135 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr.700/2014; 
 - 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 alin.(6), lit.”a” și art.297 – 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.1.(1) – Aprobă darea în administrare Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor – Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, a terenului în suprafață de 



 

 
 

 

12,00 m.p., care face parte din terenul proprietate publică, în suprafață de 2.418,00 
m.p., din măsurători (2.245,00 m.p din acte), situat în Municipiul Câmpina, 
str.Bobîlna, f.nr., Nr.Cadastral/C.F. _______, T53, Parcela Cp 2630, identificat 
conform Planului de amplasament și delimitare a imobilui, ANEXA nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (2) – Suprafața de 12,00 m.p. este delimitată de conturul punctelor             
34, 35, 36, 37, 34 și va face obiectul dezmembrării, conform ANEXEI nr.2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (3) – Terenul în suprafață de 12,00 m.p. va fi utilizat pentru amplasarea 
unei stații de monitorizare a calității aerului (PH7 - fond urban), fiind interzisă 
schimbarea acestei destinații. 
 Art.2. – Darea în administrare a terenului se va realiza pe o perioadă de           
10 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii. 
 Art.3. – Administratorul terenului este obligat să obțină toate 
avizele/acordurile/autorizațiile prevăzute de lege generate de amplasarea stației și 
cele de funcționare ale acesteia și să suporte toate cheltuielile în acest sens. 
 Art.4. – Termenul de predare – primire a terenului este de maxim 3 (trei) luni 
de la data adoptării prezentei.  
 Art.5.(1) – Dreptul de administrare aprobat prin prezenta și condițiile 
administrării vor fi reglementate prin contract de administrare încheiat între 
Municipiul Câmpina și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Agenția pentru 
Protecția Mediului Prahova. Contractul va cuprinde drepturile și obligațiile părților 
stabilite conform art.300 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și alte clauze impuse de natura 
obiectivului care se va amplasa pe teren. 

 (2) - Se împuternicește Primarul Municipiului Câmpina, în calitate de 
reprezentant legal al unității administrativ - teritoriale, să semneze pentru și în 
numele Municipiului Câmpina, contractul de administrare încheiat între această 
unitate administrativ - teritorială și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 
Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, conform legii.  
 Art.6. –  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Agenția pentru 

Protecția Mediului Prahova; 
- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului. 
 

           Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Consilier,               Secretar General, 

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



 

 
 

 

       ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
       P R I M A R 
Nr.20.630/10 septembrie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor – Agenția pentru Protecția Mediului Prahova,  
a terenului în suprafață de 12,00 m.p., delimitat de conturul 34, 35, 36, 37, 34, 
care face parte din terenul proprietate publică, în suprafață de 2.418,00 m.p. 

din măsurători, (2.245,00 m.p. din acte), situat în Municipiul Câmpina, 
str.Bobîlna, f.nr., Nr.Cadastral/C.F. _______, T53, Parcela Cp 2630 

 
 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 privind darea în administrare Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor – Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, a terenului 
în suprafață de 12,00 m.p., delimitat de conturul 34, 35, 36, 37, 34, care face 
parte din terenul proprietate publică, în suprafață de 2.418,00 m.p. din 
măsurători, (2.245,00 m.p. din acte), situat în Municipiul Câmpina, str.Bobîlna, 
f.nr., Nr.Cadastral/C.F. _______, T53, Parcela Cp 2630. 
 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază adresele nr.7.918/2 iunie 2020 
și nr.10.455/21 iulie 2020 ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Agenția 
pentru Protecția Mediului Prahova, înregistrate la Primăria Municipiului Câmpina 
sub nr.12.143/3 iunie 2020, respectiv nr.16.466/21 iulie 2020, prin care solicită 
darea în administrare a unei suprafețe necesare amplasării unei stații de monitorizare 
a calității aerului (PH7 - fond urban). 
 Prin Serviciul ADPP din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Câmpina au fost identificate și propuse un număr de 4 posibile locații pentru 
amplasarea stației de monitorizare a calității aerului, Agenția pentru Protecția 
Mediului Prahova optând pentru cea situată în incinta parcului de pe str.Bobîlna. 
Această locație îndeplinește condițiile în ceea ce privește sursele de interferență, 
securitatea, accesul, disponibilitatea energiei electrice și a comunicațiilor telefonice, 
vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale, precum și siguranța 
publicului și a operatorului, fapt pentru care au fost întocmite Notele de 
fundamentare înregistrate sub nr.19.667/31 august 2020 și nr.20.310/8 septembrie 
2020 care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 Contractul de administrare se va încheia cu respectarea dispozițiilor legale 
prevăzute de O.U.G. nr.57/2019, precum și a celor cuprinse în acte normative 
speciale aplicabile în vederea amplasării și funcționării obiectivului  ”Stație de 
monitorizare a calității aerului PH7 – fond urban”. 

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

 



 

 
 

 

 
Cadrul legal aplicabil: 

 - prevederile art.132 – art.135 din Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul 
nr.700/2014; 
 - 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” și 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.B.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr .20.689/11 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.20.630/10 septembrie 2020, formulat de ing.Tiseanu Horia 
– Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

Având în vedere: 
 - raportul nr.20.686/11 septembrie 2020, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.687/11 septembrie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.688/11 septembrie 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 darea în administrare Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor – Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, a terenului în 
suprafață de 12,00 m.p., delimitat de conturul 34, 35, 36, 37, 34, care face parte 
din terenul proprietate publică, în suprafață de 2.418,00 m.p. din măsurători, 
(2.245,00 m.p. din acte), situat în Municipiul Câmpina, str.Bobîlna, f.nr., 
Nr.Cadastral/C.F. _______, T53, Parcela Cp 2630, motivat de prevederile: 
 - art.132 – art.135 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr.700/2014; 
 - 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 alin.(6), lit.”a”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(3), lit.”g” și 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.B.L.         
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