
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.l25/30 au

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 5.000,00
situat in Municipiul Campina, De 604/1, Tarla 21, Parcela
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Avand in vedere expunerea de motive nr.69.372/19 octombrie 2
Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul Municipiului Campina, prin ca
modificarea si completarea H.C.L. nr.l25/30 august 2018 privin
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in s
5.000,00 m.p., situat in Municipiul Campina, De 604/1, Tarla 21, Parcela

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.373/19 octombrie 2018, promovat

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiuk
- raportul de specialitate nr.69.374/19 octombrie 2018, promovat <

urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Camp
- raportul Comisiei buget, fmante, programe fmantare europeana, ac

domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului local al
Campina;

- raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub
19octombrie2018;

In conformitate cu prevederile:
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- art.l din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii

de natura activelor, datoriilor sj capitalurilor proprii aprobate pr
nr.2.861/2009;

- art.36, alin.(2), lit."c", art.ll9 si art.l21 din Legea nr.215/2(
administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata;

!n temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3)
nr.215/2001 privind administra$ia publica locala, republicata,
completata,
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Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hoi

Art.I. - H.C.L. nr.l25/30 august 2018 privind atestarea apaitenentei la
domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 5.000,00 m.p.,
situat m Municipiul Campina, De 604/1, Tarla 21, Parcela P620, se mcdifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa Art.l se introduce un nou Art.l', care va avea umato^rul cuprins:
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"Art.l^ - Aproba modificarea limitelor terenului preva;
conform ANEXEI la prezenta hotarare".

Art.II - Anexa la H.C.L. nr.l25/30 august 2018 se inlocuieste
prezenta hotarare.

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public s^ privat
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.
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mCADRAREmZONA Sc.l:5000

PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:1000

Mun. Campina, Tarla 21, Parcela P620, Intravilan, Jud. Prahova

Proprietar: MUN. CAMPWA

S teren din masuratori = 5000.00 mp (delimitat de perimetrul 1,2,3,...,8,9,1)

AMPLASAMENT

VALABIL NUMAI CU VIZA O.C.P.I. PRAHOVA

Intocmit: ing. Doina Stoicescu

Hotarele au fost identificate de proprietar.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

VICEPRIMAR
Nr.69.372/19 octombrie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Pitigoi Ioan - Adrian -Viceprimarul Municipiului (
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a ad
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regu
Organizare $i Func|ionare al Consiliului local al Municipiului Campina
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare pentru
si completarea H.C.L. nr.l25/30 august 2018 privind atestarea apa
domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata
m.p., situatm Municipiul Campina, De 604/1, Tarla 21, Parcela P620.

Prin H.C.L. nr.l25/30.08.2018 s-a atestat apartenenta la domeni
Municipiului Campina, a terenului in suprafata de 5.000,00 mp., situat
De 604/1, Tarla 21, Parcela P620.

Verificand situatia juridica actuala a terenurilor din zona, in vedere
lucrarii tehnice de cadastru, de catre o persoana autorizata, s-a constatat
refacerii limitelor terenului in cauza, deoarece o parte din acesta este
extravilan.

Prin modificarea limitelor asiguram si o latime mai mare a drumulu
Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobar

proiect de hotarare.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprieta
- prevederile art. 1 din Normele privind organizarea $i efectuarea

elementelor de natura activelor, datoriilor $i capitalurilor proprii ap
Ordinulnr.2.861/2009;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."c", art.45, alin.(3), art.ll5, alin
art.ll9 si art.l21 din Legea nr.215/2001 privind administratia pub
republicata, modificata si completata.
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