
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul p1 ^_^

inventarierea in domeniul privat al municipiului Campina a terenul
Tn suprafata de 5,00 m.p., T 83, P Cc323, situat in municipiul Campina,

str.Democratiei, f.nr.

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.538/23 iulie 2014 a membrilor Comisiei buget,

fmante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura, prin care propun aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul
privat si inventarierea in domeniul privat al municipiului Campina a terenului in
suprafata de 5,00 m.p., T 83, P Cc 323, situat in municipiul Campina,
str.Democratiei, f.nr.;

- rapoartele de specialitate promovate de Serviciul administrarea domeniului
public $i privat si Biroul urbanism, amenajarea teritoriului;

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

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

- Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec^ia
mediului;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Luand in considerare dispozrtjile art.4, art.lO, alin.(2) sj art.22 din Legea

nr.213/1998 privind proprietatea publica $i regimuljuridic al acestora;
Vazand dispozi^iile Ordinului nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor s^ capitalurilor proprii;

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si art.ll5, alin.(l), lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata;

In temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al
municipiului Campina a terenului in suprafata de 5,00 m.p., T 83, P Cc323, situat in
municipiul Campina, str.Democratiei, f.nr., conform ANEXEI, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

(2) - Aproba inventarierea in domeniul privat al municipiului Campina a
terenului in suprafata de 5,00 m.p., T 83, P Cc 323, situat in municipiul Campina,
str.Democratie, f.nr., conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului judetului Prahova;



Primarului municipiului Campina;
Direcpei economice;
Direc^iei investi^ii;
Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
Biroului urbanism $i amenajarea teritoriului;
Oficiului agricol.
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Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu PauI
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