
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al munici

Campina si darea in administrarea Consiliului Judetean Prahova,
a terenului in suprafata de 897 m.p., situat tn municipiul Campina,

Tarla 17, A 495, Nr. cadastral 24877

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.705/17 octombrie 2012 a d-lui ing.Tiseanu

Horia - Laurenpu - Primarul municipiului Campina, prin care propune trecerea din
domeniul privat Tn domeniul public al municipiului Campina si darea in
administrarea Consiliului Judetean Prahova a terenului in suprafata de 897 m.p.,
situat in municipiul Campina, Tarla 17, A 495, Nr. cadastral 24877;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului
public $i privat;

- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
municipiului Campina, respectiv:

- Comisia buget, fman^e, programe fman^are europeana, administrarea
domeniului public $i privat $i agricultura;

- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
s.a.m.d.;

- Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Luand in considerare prevederile art.863, lit."e", art.867 si art.868 din Codul

civil;
Vazand prevederile H.C.L. nr.38/29 martie 2012 referitoare la aprobarea

inventarierii in domeniul privat al municipiului Campina a terenului, in suprafata
de 897 m.p., situat in municipiul Campina, Tarla 17, A 495;

Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."c" $i alin.(5), lit."a", art.ll5,
alin.(l), lit."b" si art.l23, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata;

!n 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. - Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al
municipiului Campina a terenului in suprafata de 897 m.p., situat in municipiul
Campina, Tarla 17, A 495, Nr. cadastral 24877.

Art.2. (1) - Se aproba darea in administrarea Consiliului Judetean Prahova a
terenului in suprafata de 897 m.p., apartinand domeniului public al municipiului
Campina, situat in municipiul Campina, Tarla 17, A 495, Nr. cadastral 24877,
conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.



(2) - Dreptul de administrare asupra terenului mentionat la art.2,
alin.(l) de catre Consiliul Judetean Prahova, se transmite pe toata durata
func^ionarii Statiei de pompare (SP3) pentru orasul Breaza.

Art.3. - Se mandateaza Primarul municipiului Campina sa semneze pentru
si in numele municipiului Campina documentele de predare-primire a imobilului
mentionat la art.l din prezenta hotarare.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Consiliului Judetean Prahova;
- Primariei Orasului Breaza;
- Primarului municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Direc^iei investi^ii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului.
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PLAN DE SITUATIE
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Mun. Campina, Tarla 17, Parcela A 495, Jud. Prahova.

Proprietar: Municipiul Campina - domeniul privat

S teren masurat = 897.00 mp
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