
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind schimbarea destinatiei spatiului in suprafata de 238

proprietate publica a Municipiului Campina, situata in M
B-dul Nicolae Balcescu, nr.45, Nr.Cadastral 29244-C

in vederea darii in administrare Clubului Sportiv
persoana juridica de drept public din subordinea Co

Avand in vedere referatul de aprobare nr.48.334/19 no
consilieri locali-Briciu Liviu Mihai si Rat Cosmin-Gicu, prin c;
destinatiei spatiului in suprafata de 238,11 m.p. din cladirea
Municipiului Campina, situata in Municipiul Campina, B-dul N
Nr.Cadastral 29244-Cl/C.F. 29244, in vederea darii in adminis
Campina, persoanajuridica de drept public din subordinea Cons

Tinand seama de:
- raportul nr.48.358/19 noiembrie 2021, intocmit de Dire

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.48.360/19 noiembrie 2021, intocmit de S

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului C
- raportul nr.48.361/19 noiembrie 2021, intocmit de

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campi
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Campina, respectiv Comisia buget, finan{e, programe
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juric
servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d.;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism
mediului;

- avizul Secretarului General Municipiului Camp
nr.48.362/19 noiembrie 2021;

In baza hotararii nr.56/19 noiembrie 2021 a Consiliulu
Liceului Tehnologic "Constantin Istrati" Campina, inregistra
Municipiului Campina sub nr.48.176/19 noiembrie 2021;

in conformitate cu prevederile:
- art.ll2, alin.(6^) din Legea nr.l/2011 a educatiei nation

completarile ulterioare;
- art.30, teza 1 din Legea nr.69/2000 a educatiei si sportu

completarile ulterioare;
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, repub
si completarile ulterioare;
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- art.l08, lit. "a", art.l29, alin.(2), lit."c", alin. (6), 1:
art.297, alin.(l), lit."a", art.299 si art.300 din O.U.G. nr.57/3 iu.
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

^,

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l3
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modi
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta p

Art.l.(l) - Aproba schimbarea destina^iei spatiului in su
din cladirea proprietate publica a Municipiului Campina,
Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.45, Nr.Cadastral 292
preluarea acestuia din administrarea Liceului Tehnologic
Campina.

(2) - Spatiul se identifica conform ANEXEI
integranta din prezenta hotarare.

Art.2.(l) - Aproba darea in administrarea Clubului Sport
in suprafata de 238,11 m.p. din cladirea proprietate publica a
situata in Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.45
Cl/C.F. 29244, in vederea amenajarii si functionarii unei sal
cadrul Clubului Sportiv Campina.

(2) - Durata darii in administrare a spatiului men
de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul par^ilor.

Art.3. - Darea in administrare se realizeaza in
administrare, ANEXA nr.2, care face parte integranta din prezen

Art.4. - Primarul Municipiului Campina, in calitate de
Municipiului Campina, va incheia Contractul de adminis
prevederilor prezentei hotarari.

Art.5. -Prezenta hotarare se comunica:
- Institujiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
-Directieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului publi
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriul
- Colegiului Tehnic "Constantin Istrati".
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ANEXA n
la H.C.L. nr.l84/25 n

Presedintele se
Consi| iei

Rat Cosmi

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. PARTILE CONTRACTANTE
Art.l. - Prezentul contract se incheie intre :
MUNICIPIUL CAMPINA, cu sediul in municipiul Ca

nr. 18, judetul Prahova, reprezentat prin
proprietar, si

CLUBUL SPORTIV CAMPINA, cu sediul m munic| pi
Nicolae Balcescu, nr.50, sala nr. 204-Casa Tineretului, reprezen
calitate de administrator,

s*,

In baza:
-H.C.L. nr.90/27 august 2015 privind aprobarea unor regl Jn

infiintarea Clubului Sportiv -"Club Sportiv Campina", cu modi
ulterioare;

- H.C.L. nr.l84/25 noiembrie 2021 privind schimbarea
suprafata de 238,11 m.p. din cladirea proprietate publica a un
situata in municipiul Campina, b-dul Nicolae Balcescu, nr.45 n
Cl/C.F. 29244, m vederea darii in administrare Clubului Sport
juridica de drept public din subordinea Consiliului local.

n. OBIECTUL CONTRACTULUI
.̂

2.1. In urma acordului de voinJa intervenit mtre par^i, Mup
calitate de proprietar, da in administrare , cu titlu gratu
Campina, in vederea amenajarii si functionarii unei sali
conformitate cu prevederile legale si obIigafiiIe asumate pri
spatiuI in suprafata de 238,11 m.p. din cladirea prcpr
Municipiului Campina, situata in municipiul Campina, b-d
nr.45, nr. cadastral 29244-Cl/C.F. 29244.

2.2. Predarea - primirea spatiului care face obiectul prez^
face prin proces - verbal de predare - primire, incheiat in term
incheierii contractului.

ffl. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de 10 ani de la data i

posibilitatea prelungirii cu acordul partilor.

DREPTURILE $I OBLIGATIILE PROPRIET
4.1. Drepturile proprietarului
a) sa fie informat asupra opera|iunilor exercita

bunul imobil ce formeaza obiectului contractului, ava
documentele privind modul de gestionare;
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b) sa inspecteze bunul imobil dat in administrare, sa
realizate de administrator, precum si modul in care este satisfa^cu

c) sa controleze modul de exercitatre a dreptului de adr
urmareasca modul in care administratorul isi indeplineste o
contract;

d) sa asigure inventarierea anuala a bunului transmis in adn
e) sa modifice in mod unilateral partea reglement;

administrare, din motive excepJionale legate de interesul naJional
f) sa retraga dreptul de administrare, daca administr

obligatiile prevazute in prezentul contract;
g) sa preia spatiul, la incetarea contractului, cel putin ir

transmis si, dupa caz, cu toate investitiile realizate la acestea;
h) sa monitorizeze situatia bunului dat in administrare, res

in conformitate cu afectatiunea de uz sau interes public local, p
avuta in vedere la data constituirii dreptului.

4.2. Obligatiile proprietarului
a) sa predea, in vederea administrarii, spatiul, pe baza u

predare-primire, in termen de maxim 5 zile de la incheierea contr
b) sa asigure administratorului deplina libertate in orge

activita^ilor, in limitele prevazute de lege $i de prezentul contract
4.3. Drepturile si obligatiile proprietarului stabilite prin pre

limitative si se pot completa conform prevederilor cuprins
aplicabile in domeniu, de comun acord intre parti.

V. DREPTURILE $I OBLIGATIILE ADMINISTRAT
5.1. Drepturile administratorului
a) sa preia in administrare spatiul ce face obiectul prezentu

proces-verbal de predare-primire;
b) sa exploateze in mod direct, pe riscul $i pe raspunderea

obiectul contractului, in vederea amenajarii si functionarii unei s
c) sa inchirieze spatiul , obiect al prezentului contract,

activitatii sportive-tenis de masa , cu respectarea destinatiei pentr
in administrare.

5.2. Obligatiile administratorului
a) sa foloseasca imobilul incredinJat in administrare potri

prevazuta la obiectul contractului;
b) sa exploateze in regim de continuitate si permanenta s

pus la dispozrJie, cautand sa asigure intretinerea, amenajarea si re
c) sa asigure paza, protectia si conservarea bunului, ca

suporte toate cheltuielile necesare unei bune functionari, in
utilitatile;

d) sa asigure administrarea bunului imobil preluat, obtinar
autorizatiile/ avizele/ acordurile privind functionarea, conform
domeniu;

e) sa prezinte proprietarului informari anuale cu ]
patrimoniului dat in administrare, sa inventarieze anual, pana i
transmita proprietarului, lista de inventariere a imobilului;

f) sa menpna in siguran^a imobilul si sa aduca la cu
orice tulburare produsa de o ter^a persoana sau ca urma
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imobilului din punctul de vedere al siguran^ei in exploatare;
g) sa intocmeasca fisele tehnice periodice ^urnah

privire la starea imobilului si a instala^iilor aferente ac
tuturor modificarilor aduse imobilului, in conditiile stabilite confo

h) sa pastreze pe toata durata administrarii, in bune condiJii
si accesoriile acestuia, sa nu le distruga, degradeze sau detei
distrugerea totala sau par^iala a acestora, ca urmare a utilizarii n
neasigurarii pazei, care s-ar datora culpei sale. Administrat
cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea corespunza

i) sa aduca la cuno$tin^a proprietarului orice fapte
pericol integritatea imobilului si, de asemenea, orice acte
sa impiedice folosin{a normala a acestuia;

j) sa restituie bunul dat in administrare, dupa expirarea cor
proces - verbal de predare-primire, in deplina proprietate, liber d
investiJiile realizate, cel pu^in in condi$iile in care au fost p
urmand sa suporte contravaloarea daunelor produse;

k) sa permita accesul proprietarului in spa
de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla starea acestui

1) sa incheie contracte cu furnizorii de utilit
obliga|iile asumate prin contracte, precum si sa asigure cheltu
gospodarire curenta ale spatiului administrat;

m) sa asigure urmarirea comportarii in exploatare a imobilu
n) sa efectueze lucrari de amenajare, intretinere, rep

elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva, d
si sa repare sau sa inlocuiasca la timp elementele de constructii
astfel incat sa nu aduca prejudicii proprietarului;

o) sa obtina toate avizele necesare pentru lucrarile ce se efr
administrare;

p) sa reevalueze bunul, in conditiile legii;
r) sa raspunda in nume propriu in litigiile refer

administrare;
s) sa arate in fata instan^ei titularul dreptului de pro

au ca obiect dreptul de proprietate, in caz contrar purtan
prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligaJii;

s) sa efectueze formalitatile necesare in vederea inscrier
dreptului de administrare;

t) sa culeaga fructele bunurilor date in administrare;
t) sa achite taxele si impozitele legale, daca legislatia o i
u) sa nu constituie garantii asupra imobilului transmis in a<

ipotecare, angajarea de credite sau orice alt tip de convent
contractul de administrare unei terte persoane;

v) sa puna la dispozitia autoritatii executive spa
prezentului contract pe perioada distribuirii ajutoarelor
de igiena, persoanelor vulnerabile, acordate in baza progran
national de ajutorare a persoanelor defavorizate;

w) sa puna la dispozitia Liceului Tehnologic ,,Constant
face obiectul prezentului contract, in cazul organizarii unor
destinate elevilor liceului.
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5.3. Drepturile si obligatiile administratorului stabilite priri
sunt limitative si se pot completa conform prevederilor cuprin
aplicabile in domeniu, de comun acord intre parti.

VL MODIFICAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator

ulterioare incheierii acestuia $i care ii sunt aplicabile.
6.2. Prevederile prezentului contract pot fi modifica1

notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.

. EVCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a) denun^are unilaterala de catre proprietar, in cazul neind

defectuoase a obligatiilor asumate de catre administrator prin
baza comunicarii adresate acestuia;

b) renuntarea administratorului pe baza notificarii adresat
c) atunci cand interesul public o impune, interes public c

prin orice mijloc de proba;
d) acordul de voin^a al par^ilor semnatare;
e) retragerea dreptului de administrare, prin hotarare adop

local.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
8.1. Orice litigiu decurgand din sau m legatura cu acest c

mai intai pe cale amiabila, iar in caz contrar, de catre instan{ele ju
de pe raza unita|ii administrativ teritoriale parte in contract.

LX. FORJA MAJORA
9.1. Intervenirea unui eveniment de for^a majora trebuie

care il invoca celeilalte par{i in termen de cel mult 10 zile de ^
majora trebuie demonstrata in termen de cel mult 15 zile de la daj;
raspunderea par$ii ce a invocat-o daca aceasta se supune condi{iil
a o anun^a sJ demonstra in termenul prevazut.

X. RESPONSABILITATE
10.1. Administratorul raspunde pentru orice prejudiciu

prin incalcarea actelor normative sj/sau a reglemer
vigoare, dol sau culpa in executarea contractului,
executarea defectuoasa a obliga^iilor asumate prin prezentul cont

10.2.Administratorul va despagubi potrivit legii pentru
urmare a neintretinerii sau intre^inerii necorespunzatoare a bun

10.3. Nerespectarea de catre parJile contractante a ol
prezentul contract de administrare atrage raspunderea con
culpa. Daca penalita^ile nu acopera paguba, se vor plati
interese.

XI. DISPOZIJH FINALE
11.1. Investitiile realizate de administrator, raman bunuri c

momentul executarii lor, constituind bunuri de preluare, fara ca
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opune drept compensaJie pentru stricaciunile Hcute sau pentru alte sume datorate de el
proprietarului ca daune interese pentru nerespectarea dispozi^iuniloj' din acest contract.
Ele nu se vor putea face decat cu acordul scris al proprietarului.

11.2. Parple declara ca au cuno$tinJa de faptul ca

u nr.57/2019 privind
admimstrare este de interes public local, apar^ine proprietatii
Campina sj este supus regimului juridic reglementat de O.U.
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.3. Contractul este supus $i va fi interpretat potrivit ledildr din Romania.
11.4. In litigiile privitoare la dreptul de administrare.

acestui drept va sta in nume propriu.
11.5. Clauzele contractuale pot fi renegociate anual.

Prezentul contract s-a incheiat astazi

PROPRIETAR,
MUNICIPIUL CAMP^A

PRIMAR,
Moldoveanu Ioan-Alin

SECRETAR GENERAL,
Moldoveanu Elena

DIRECTIA JURIDICA,
Anton Iulian

DIRECTIA ECONOMICA,
Visan Marius

SERVICIUL ADPP,
Crijanovschi Grigore
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ADMIN1{
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TRATOR,
lTIV CAMPINA

PRESmiNTE


