
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina

a terenului in suprafata de 388,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Redutei, nr.l2, TarIa 83, Parcela Cc 18

Avand m vedere expunerea de motive nr.68.833/17 aprilie 2018 a membrilor
Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului
public si privat si agricultura, prin care propun atestarea apartenentei la domeniul
privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 388,00 m.p., situat m
Municipiul Campina, str.Redutei, nr.l2, Tarla 83, Parcela Cc 18;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.834/17 aprilie 2018, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.835/17 aprilie 2018, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.836/17 aprilie 2018, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.837/17 aprilie 2018, promovat de Serviciul

urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- Nota de fundamentare a Serviciului administrarea domeniului public si privat,

Tnregistrata sub nr.l0.691/17 aprilie 2018;
- raportul Comisiei buget, finante, programe finantare 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, mregistrat sub nr.68.838/
17aprilie2018;

In conformitate cu prevederile:
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- art. 1 din Normele privind organizarea si 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
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 admimstraJia 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 388,00 m.p., situat m Municipiul Campina, str.Redutei,



nr.l2, Tarla 83, Parcela Cc 18, identificat prin planul de situatie al imobilului,
ANEXA la prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- OfIciului agricol.

Pre$edinte de ^edinJa, Contrasemneaza,
Secretar,

/% y^

jr. Mcyldciveanu Elena

Campina, 26 aprilie 2018
Nr.68

Cod FP-06-01, ver.l



403850
PLAN DE SITUATIE

SCARA1:200

Adresa imobilului: Campina, str. Redutei, nr. 12, T 83, Cc 18, lntravilan, Jud. Prahova

Proprietar: Consiliul Local al Municipiului Campina

Suprafata masurata: = 388.00 mp

*Nota: Locuinta si extinderea nu fac obiectul documentatiei. Urmeaza a se obtine autorizatie de construire si a se intra in legalitate.

Nr.cad.25917

Consiliul Local al Municipiului Campina

S_M>"



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.68.833/17aprilie2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatii: Albu Elena, Lupu Livia - Rodica, Bondoc Viorel - Gheorghe, Frincu

Anda - Lorena si Dochia Adrian - membri ai Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local al Municipiului Campina - buget, finante, programe finantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, 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 proiectuI de hotarare
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului
in suprafata de 388,00 m.p., situat in MunicipiuI Campina, str.Redutei, nr.l2, Tarla
83, Parcela Cc 18.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza cererea d-lui Nutu Vasile, inregistrata
la Primaria Municipiului Campina sub nr.24.583/29 septembrie 2017, prin care solicita
cumpararea terenului in suprafata de 105,00 m.p., situat in MunicipiuI Campina, str.Redutei,
nr.l2, pe care il detine in baza contractului de inchiriere nr.ll.404/25 iunie 2009, prelungit
prin act aditional in 2015.

Atestarea apartenentei la domeniul privat a terenului mentionat anterior, in suprafata
de 388,00 m.p. din masuratori, se realizeaza in vederea intocmirii documentatiei necesare
efectuarii lucrarii de cadastru.

Suprafata de 184,82 m.p. a fost concesionata in anul 2011, prin H.C.L. nr.87/
28 aprilie catre dl.Nuhi Viorel, fiul solicitantului, dar concesionarul nu si-a indeplinit
obligatiile si in consecinta contractul a fost reziliat.

In Nota de constatare a Direc|iei Politia locala - Serviciul control, inregistrata sub
nr.91.235/19 martie 2013, cu ocazia controlului efectuat la imobilul din str.Redutei, nr.l2 se
mentioneaza faptul ca s-au executat lucrari de extindere a locuintei fara autorizatie si s-a
dispus intrarea in legalitate prin obtinerea autorizatiei de construire sau desfiintarea
lucrarilor executate nelegal.

Prin Notificarea nr.72.327/21 septembrie 2017 se solicita d-lui Nutu Vasile sa
comunice modul de solutionare a masurilor dispuse in anul 2013 cu privire la intrarea in
legalitate.

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

elementelor de natura activelor, datoriilor sJ 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 ^i
art.l21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata
si completata.

CONSILIERI,
d-na Albu Elena
d-na Lupu Livia - Rodica
dl.Bondoc VioreI - Ghe0xgM,
d-na Frincu Anda - Lorenal
dl.Dochia Adrian jJ
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