
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.112/24 iunie 2021 
privind emiterea acordului de principiu 

 în vederea acceptării unei donații 
  

Având în vedere Referatul de aprobare nr.26.102/24 iunie 2021 al 

membrilor Comisiei de specialitate buget, finanțe, programe finanțare europeană, 

administrarea domeniului public și privat și agricultură, prin care propun emiterea 

acordului de principiu în vederea acceptării unei donații; 

Ținând seama de: 

 - raportul nr.26.134/24 iunie 2021, promovat de Direcția juridică din cadrul 

Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.26.136/24 iunie 2021, promovat de Serviciul administrarea 

domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.26.135/24 iunie 2021, promovat de Serviciul urbanism, 

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - avizul Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, 

administrarea domeniului public și privat și agricultură din cadrul Consiliului local 

al Municipiului Câmpina; 

 - avizul Comisiei administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 

servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, drepturile omului și 

problemele minorităților, pază și ordine, protecție civilă, familie și protecție copii; 

 - avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia 

mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina; 

 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr. 

nr.26.137/24 iunie 2021; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art.6, alin.(3) și ale art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.129, alin.(1) 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.(1) – Consiliul Local al Municipiului Câmpina își exprimă Acordul de 

principiu pentru acceptarea donației privind terenul în suprafață de 523,00 m.p. 

din acte, 670,00 m.p. măsurat, aferent aleii de acces proprietate particulară, situat 

în Municipiul Câmpina, str.Dealului, nr.5, Nr.Cadastral/C.F. 21499, precum și 

pentru declararea de uz și de interes public a terenului cu destinația drum și 

modernizarea acestuia. 



(2) – Acceptarea donației se va aproba prin hotărâre a Consiliului 

Local al Municipiului Câmpina cu condiția ca terenul să nu fie grevat sau afectat 

de vreo sarcină.  

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 

  - Primarului Municipiului Câmpina; 

  - Direcției juridice; 

  - Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 

  - Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.  

 
 
 

 

 

        Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 

               Consilier,                     Secretar General,       

                                                                                      Moldoveanu Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpina, ________________    

Nr. ________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

MUNICIPIUL CAMPINA 

     CONSILIERI 

Nr.26.102 /24 iunie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 

vederea acceptării unei donații 

 
 Subsemnații: Ene Bogdan-Constantin, Filip Costel, Raț Cosmin-Gicu, 

Marcu Florin și Gheorghe Roxana-Elena – membrii 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, cu 

modificările și completările ulterioare, supunem analizei și aprobării Consiliului 

local proiectul de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea 

acceptării unei donații.  

 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază solicitarea înregistrată la 

Primăria Municipiului Câmpina sub nr.17.229/22.04.2021, formulată de numiții 

Gheorghian Romeo, Ciochina Corneliu, Duță Nicolae, Ionete Ovidiu, Ciochina 

Florin, Soare Cristina, Matei Ilie-Constantin, Nanu Renate, Preda Ciprian, Soare 

Gheorghe, Vîlcu Ana și Cojocaru Mihail Gabriel, prin care își exprimă intenția de 

a dona municipalității terenul aferent aleii de acces la proprietățile acestora, în 

suprafață de 670,00 mp în vederea modernizării (introducerea de utilități, precum 

și asfaltarea acesteia).  

Din aceeași solicitare rezultă ca numiții Matei Ilie-Constantin și Vîlcu Ana 

au contractat împrumuturi la BRD Group Societe Generale S.A. pentru care au 

garantat cu proprietatea acestora, inclusiv cu cota parte de teren aferentă aleii de 

acces.  

Radierea parțială a ipotecii, respectiv pentru suprafața de teren aferentă aleii 

de acces, este condiționată de BRD Group Societe Generale S.A. de emiterea unui 

acord de principiu emis de către autoritățile locale cu privire la modernizarea aleii 

de acces.  

Conform extrasului de carte funciara, terenul cu Nr.Cadastral/CF 21499 are 

o suprafață de 523,00 m.p din acte și 670,00 m.p măsurată, fiind grevat parțial de 

sarcini- ipotecă în favoarea BRD Group Societe Generale S.A. și Statului Român 

prin MFP.   

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizei și aprobării 

Consiliului local proiectul de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 

vederea acceptării unei donații.  

 

 

 



Cadrul legal aplicabil: 

 - 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.129, alin.(1), 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. 

 

 

 

CONSILIERI, 

    Ene Bogdan – Constantin ___________ 

    Filip Costel ____________________ 

    Raț Cosmin – Gicu __________ 

    Marcu Florin ___________________ 

     Gheorghe Roxana – Elena ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SECRETAR GENERAL 

Nr.26.137/24 iunie 2021 

 

 

 

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.26.102/24 iunie  2021, formulat de Comisia de specialitate 

din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina - buget, finanțe, programe 

finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură; 

Având în vedere: 

- raportul nr.26.134/24 iunie 2021, întocmit de Direcția juridică din cadrul 

Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.26.136/24 iunie 2021, întocmit de Serviciul administrarea 

domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.26.135/24 iunie 2021, întocmit de Serviciul urbanism, 

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 

de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea acceptării 

unei donații, motivat de prevederile: 

- art.6, alin.(3) și ale art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.129, alin.(1) și 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. 

 

SECRETAR GENERAL, 

Elena Moldoveanu 

 

 

 

 

 

edit.B.L. 


