CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind revocarea H.C.L. nr.l82/10 decembrie 2008
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.64.243/9 decembrie 2015 a d-lui consilier Bondoc
Viorel - Gheorghe, prin care propune revocarea H.C.L. nr.l82/10 decembrie 2008
referitoare la trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului
Campina $i inventarierea in domeniul privat a terenului in suprafaJa de 1.484,00
m.p., situat in municipiul Campina, str.Erup^iei, nr.7;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului
public si privat;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
municipiului Campina, respectiv:
- Comisia buget, finan{e, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public $i privat $i agricultura;
- Comisia urbanism, amenajarea teritoriului, ecologie $i protec^ia
mediului;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Jinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si art.ll5, alin.(l), lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administraJia publica locala, republicata;
In temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba revocarea H.C.L. nr.l82/10 decembrie 2008 referitoare la
trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Campina $i
inventarierea in domeniul privat a terenului in suprafa{a de 1.484,00 m.p., situat in
municipiul Campina, str.Erup{iei, nr.7, pentru motive de inoportunitate.
Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Direc{iei investi^ii;
- Serviciului administrarea domeniului public ^i privat;
h'i Gimnaziale "Ion Campineanu" Campina.
Presedinte de s e ^ T V

Contrasemneaza,
Secretar,
jr.MoldoveanuPaul
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIER
Nr.64.243/9 decembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Bondoc Viorel - Gheorghe - consilier local al municipiului
Campina, membru al Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie $i protec{ia mediului, m conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local
al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectuI de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.l82/10 decembrie 2008
referitoare la trecerea din domeniul public tn domeniul privat al municipiului
Campina $i inventarierea in domeniul privat a terenului in suprafafa de
1.484,00 m.p., situatin municipiul Campina, str.Erup{iei, nr.7.
Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a adresei
nr.4.241/7 decembrie 2015 a Scolii Gimnaziale "Ion Campineanu" prin care
solicita efectuarea de demersuri in vederea reglementarii situatiei juridice a
terenului aferent acestei structuri de invatamant.
fn anul 2008, prin H.C.L. nr.l82/10 dec.2015 s-a aprobat trecerea unei
suprafete de 1.484,00 m.p. din domeniul public in domeniul privat al Municipiului
Campina in vederea contruirii unei sali de sport printr-un Program derulat de
Compania Nationala de Investitii.
Acest proiect nu a fost realizat, motiv pentru care suprafata totala aferenta
unitatii scolare este Tmpartita in doua loturi, unul apartinand domeniului public si
celalalt apartinand domeniului privat al localitatii.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.36, alin.(2), lit."c", art.45, alin.(3) si art.ll5, alin.(l), lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata.
Consilier,
Bondoc Viorel - Gheorghe
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