
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Munici

a terenului in suprafata de 151,00 m.p., situat in Municip
Aleea Scolii, nr.2, Tarla 83, Parcela Cc 920/1

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.477/23 noiembrie 2017 a
membrilor Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului, prin care propun atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului
Campina a terenului in suprafata de 151,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
Aleea Scolii, nr.2, Tarla 83, Parcela Cc 920/1;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.478/23 noiembrie 2017, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul de specialitate nr.69.479/23 noiembrie 2017, promovat de Serviciul
urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul de specialitate nr.69.480/23 noiembrie 2017, promovat de Serviciul
buget, finante, contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Campina;

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

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

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.481/
23 noiembrie2017;

In conformitate cu prevederile:
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- art. 1 din Normele privind organizarea $i efectuarea inventarierii elementelor

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

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

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata $i
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 151,00 m.p., situat in Municipiul Campina, Aleea $colii,
nr.2, Tarla 83, Parcela Cc 920/1, identificat prin schit^a de plan, ANEXA la prezenta
hotarare.



Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei 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.

Pre$edinte de
Consilier,

d-na Petrovic

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. MoIdofoanu Elena

Campina, 28 noiembrie 2017
Nr. 190

CodFP-06-01,ver.l



PLAN DE SITUATIE

Scara 1/200

' Adresa imobil: mun.Campina,Aleea Scolii,nr.2, T 83,Cc 920/1,intravilan, Jud.Prahova

Proprietar: Consiliul Local Campina,b-dul Clturii, nr.18,Prahova

Suprafata din acte: 152,00mp
Suprafata total masurata este de 151,00mp curti-constructii

Propr. lvan lon

Propr. Oprea Maria

nr.cad. 20806

Propr. Blanaru Vladut D-tru

Propr. Grigorescu Razavan



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.69.477/23 noiembrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Clinciu Monica - Iozefma, Enache Dragomir, Dragomir Ion,
Cercel Lucian - Adrian si Pitigoi Ioan - Adrian, membri ai Comisiei de specialitate
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului, in 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, inaintam la Aparatul
permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului m
suprafata de 151,00 m.p., situat in Municipiul Campina, Aleea Scolii, nr.2,
Tarla 83, Parcela Cc 920/1.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza cererea d-lui Barbalata Petre,
inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.25.733/10 octombrie 2017,
prin care solicita cumpararea terenului in suprafata de 152,00 m.p. (din acte), situat
in Municipiul Campina, Aleea Scolii, nr.2, teren aferent constructiei, pe care il
detine in baza contractului de inchiriere nr.9446/10 iunie 2010, prelungit prin act
aditional.

Atestarea apartenentei la domeniul privat a terenului mentionat anterior, in
suprafata de 151,00 m.p. din masuratori, se realizeaza in vederea intocmirii
documentatiei necesare efectuarii lucrarii de cadastru si a raportului de evaluare
intocmit de un evaluator autorizat.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- prevederile art. 1 din Normele privind organizarea $i efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor $i capitalurilor proprii aprobate prin
Ordinulnr.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,
d-na Clinciu Monica - tozefina
dl. Enache Dragomir l /j
dI. Dragomir Ion fc /Q
dl. Cercel Lucian - A
dl. Pitigoi Ioan - Adrian

edit.I.G.
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