
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al MunicipiuftA '$Slupina

a terenului in suprafata de 550,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
B-dul Carol I, f.nr., Tarla 83, ParceIa Cc 968

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.457/21 noiembrie 2017 a
membrilor Comisiei administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d., prin care
propun atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafata de 550,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I,
f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 968;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.458/21 noiembrie 2017, promovat de

Serviciul administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei
Municipiului Campina, completat prin raportul de specialitate nr.69.500/
28noiembrie2017;

- raportul de specialitate nr.69.459/21 noiembrie 2017, promovat de
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul de specialitate nr.69.460/21 noiembrie 2017, promovat de
Serviciul buget, fmante, contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul Comisiei buget, finante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului local
al Municipiului Campina;

- raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.461/
21noiembrie2017;

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

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

- art.36, alin.(2), lit."c", art.ll9 si art.l21 din Legea nr.215/2001 privind
administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata, modificata si
completata,



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se atesta apartenenta la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafata de 550,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I,
f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 968, identificat prin schu;a de plan, ANEXA la prezenta
hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu$iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Serviciului buget, fmante, contabilitate;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Oficiului agricol.

Presedinte de
Consilier,

d-na Petrovici aeIa

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Moldov/eanu Elena

ro

Campina, 28 noiembrie 2017
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PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:200

n>JCADRAREmZONA

Mun. Campina, B-dul Carol I, F.n., Tarla 83, Parcela Cc968, Jud. Prahova.

Proprietar: Municipiul Campina

privat (delimitat de perimetrulS teren din masuratori = 550.00
20,21,....26,27,34,35, ..... ,45,46,20)

Constructia nu face obiectul lucrarii

constructie
nr.cad.2934

Federatia Comunitatilor
Evreiestidin Romania

nr.cad.27662

Hotarele au fost identiflcate de catre proprietar.



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.69.457/21 noiembrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: dl.Candea Costantin, dl.Petrescu Ioan, d-na Petrovici Mihaela,
dl.Ionita Daniel si dl.Minea Robert - Catalin - membri ai Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina - administra{ie publica locala,
juridic, rela{ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
locativ, $.a.m.d., in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50,
alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local al
municipiului Campina, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului Tn suprafata de 550,00 m.p., situat !n
Municipiul Campina, B-dul Carol I, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 968.

fn sedinta ordinara a Consiliului local al Municipiului Campina desfasurata
in data de 26 octombrie 2017 a fost adus la cunostinta membrilor Consiliului local
ca pe rolul Tribunalului Prahova a fost depusa de catre S.C. Erin S.R.L. o actiune
impotriva Consiliului local si a Municipiului Campina, avand ca obiect obligatia de
a face.

Prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat instantei
obligarea autoritatilor locale de a le fi transmise:

- adeverinta din care sa rezulte numarul de inventariere al terenului in
suprafata de 550,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.82, ce
face obiectul contractului de concesiune nr.4.902/28 aprilie 1995;

- copie legalizata a titlului de proprietate asupra acestui teren;
- acordul proprietarului pentru ca societatea sa faca demersurile pentru

intocmirea documentatiei cadastrale si intabularea in Cartea funciara a dreptului de
proprietate asupra acestui teren;

- duplicat sau copie legalizata a contractului de concesiune nr.4.902/1995 si
Anexele acestuia;

- duplicat sau copie legalizata a contractului de concesiune incheiat la data
de 8 mar.l995 si Anexele acestuia.

Al doilea capat de cerere se refera la obligarea autoritatilor locale sa
inventarieze in domeniul privat al Municipiului Campina terenul in suprafata de
550,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.82 ce face obiectul
contractului de concesiune nr.4.902/28 aprilie 1995.

Urmare a discutiilor si a propunerilor facute in sedinta Consiliului local mai
sus mentionata, membrii Comisiei administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu
publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $-a.m.d.,
impreuna cu reprezentati ai autoritatii executive s-au intrunit intr-o sedinta de
lucru. Tema acestei sedinte a fost reanalizarea inscrisurilor depuse de catre
societatea comerciala, iar in urma acestei analize membrii comisiei au apreciat ca



este necesara promovarea unui proiect de hotarare referitor la atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului concesionat
S.C.Erin.S.R.L. Campina.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- prevederile art.l din Normele privind organizarea si efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
aprobate prin Ordinul nr.2.861/2009;

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

CONSILIERI
dl.Candea Costanti
dl.Petrescu Ioan
d-na Petrovici Mihae
dl.Ionita Daniel
dl.Minea Robert Catalip/

edit.B.L.

CodFP-06-02,ver.l


