
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.103/22.06.2021 
privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 215,00 m.p.,  

situat în Municipiul Câmpina, str.Redutei, nr.10, Tarla 83, Parcela Cc 18 

 
  

Având în vedere Referatul de aprobare nr.25.599/22 iunie 2021 al membrilor 

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

domeniului public și privat și agricultură, prin care propun atestarea apartenenței la 

domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 215,00 m.p., 

situat în Municipiul Câmpina, str.Redutei, nr.10, Tarla 83, Parcela Cc 18; 

Ținând seama de: 

 - raportul nr.25.704/23 iunie 2021, promovat de Direcția juridică din cadrul 

Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.25.852/23 iunie 2021,  promovat de Direcția economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.26.082/24 iunie 2021, promovat de Serviciul administrarea 

domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.25.848/23 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 amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia 

mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina; 

 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 

nr.26.099/24 iunie 2021; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art.41, alin.52 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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.(2), lit.”c”, art.354 și art.357 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 inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 215,00 m.p., situat în Municipiul 

Câmpina, str.Redutei, nr.10, Tarla 83, Parcela Cc 18, identificat prin planul de 

amplasament și delimitare a imobilului, ANEXĂ la prezenta hotărâre.  

Art.2. – Imobilul – teren, prevăzut în prezenta hotărâre, va face obiectul 

întocmirii inventarului domeniului privat al Municipiului Câmpina, conform O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și  

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate 

prin H.G. nr.392/2020. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 

  - Primarului Municipiului Câmpina; 

  - Direcției juridice; 

  - Direcției economice; 

  - Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 

  - Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Oficiului agricol. 

  

 
 

 
 

 

        Preşedinte de şedinţă,                   Contrasemnează, 

               Consilier,                      Secretar General,       

                                                                                       Moldoveanu Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpina, ___________    

Nr. ____  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

MUNICIPIUL CAMPINA 

     CONSILIERI 

Nr.25.599/22 iunie 2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la 

domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de         

215,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Redutei, nr.10,                      

Tarla 83, Parcela Cc 18 
  

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

Florin și Gheorghe Roxana-Elena – 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, cu modificările și completările 

ulterioare, supunem analizei și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre 

privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 215,00 m.p., situat în 

Municipiul Câmpina, str.Redutei, nr.10, Tarla 83, Parcela Cc 18. 

 Promovarea proiectului de hotărâre are la bază Nota de fundamentare 

întocmită de Serviciul ADPP, înregistrată sub nr.17.308/23 aprilie 2021, prin care 

invocă necesitatea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina 

a terenului în suprafață de 215,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Redutei, 

nr.10, Tarla 83, Parcela Cc 18, în vederea înscrierii în Cartea funciară a acestuia. 

Prin Referatul nr.22.633/2 iunie 2021, Comisia Specială de Inventariere a 

domeniului public și privat al Municipiului Câmpina, în urma analizei Notei de 

fundamentare, menționată mai sus, propune adoptarea unei hotărâri de Consiliu 

local pentru inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 215,00 m.p., situat în Municipiul 

Câmpina, str.Redutei, nr.10, Tarla 83, Parcela Cc 18. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului local 

aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 

Cadrul legal aplicabil: 

 - prevederile art.41, alin.52 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129, alin.(2), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, 

alin.(3), lit.”g”, art.354 și art.357  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.26.099/24 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.25.599/22 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: 

- Nota de fundamentare, întocmită de Serviciul ADPP, înregistrată sub 

nr.17.308/23 aprilie 2021;  

- raportul nr.25.704/23 iunie 2021, întocmit de Direcția juridică din cadrul 

Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.25.852/23 iunie 2021,  întocmit de Direcția economică din cadrul 

Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.26.082/24 iunie 2021, întocmit de Serviciul administrarea 

domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - raportul nr.25.848/23 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 inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat 

al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 215,00 m.p., situat în 

Municipiul Câmpina, str.Redutei, nr.10, Tarla 83, Parcela Cc 18, motivat de 

prevederile: 

- art.41, alin.52 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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.(2), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, 

alin.(3), lit.”g”, art.354 și art.357 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

SECRETAR GENERAL, 

Elena Moldoveanu 

edit.B.L. 


