
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULU1 CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea transmiterii Tn folosinta gratuita a spatiuf

in suprafata totala de 46,87 m.p., Nr. cadastral 29.12,
situatTn municipiul Campina, B-dul Culturii, nr.l6,

lnspectoratului de Politie Judetean Prahova

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.246/20 martie 2014 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren$iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea
transmiterii in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 46,87 m.p., Nr.
cadastral 29.12, situat in municipiul Campina, B-dul Culturii, nr.l6, lnspectoratului
de Politie Judetean Prahova;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului
public sj privat;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finan^e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat <-d agricultura;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand dispozitiile art.869, art.874 si art.875 din Codul Civil;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."c" sj alin.(5), lit."a", art.ll5,

alin.(l), lit."b" $i art.l24 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;

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

Consiliul locaI al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. (1) - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita a spatiului in
suprafata totala de 46,87 m.p., Nr. cadastral 29.12, situat in municipiul Campina,
B-dul Culturii, nr.l6, lnspectoratului de Politie Judetean Prahova, in vederea
functionarii Biroului rutier din cadrul Politiei Municipiului Campina.

(2) - Spatiul mentionat la art.l, alin.(l) se identifica conform
ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) - Transmiterea in folosinta gratuita se va face pe perioada
functionarii Biroului rutier din cadrul Politiei Municipiului Campina.

(4) - Pentru cauza de utilitate publica, Municipiul Campina isi rezerva
dreptul de a rezilia unilateral contractul de comodat, cu o notificare prealabila de 30
de zile.

(5) - Comodatarul se obliga sa amenajeze spatiul transmis in folosinta
gratuita, pe cheltuiala sa.

(6) - Pe perioada derularii contractului comodatarul va achita
contravaloarea utilitatilor spatiului atribuit.

Art.2. - Se insarcineaza executivul Primariei Municipiului Campina sa
semneze pentru si in numele Municipiului Campina contractul de comodat incheiat
intre Municipiul Campina si Inspectoratul de Politie Judetean Prahova.



Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Direc^iei investh:ii;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat;
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Inspectoratului de Politie Judetean Prahova;
- Politiei Municipiului Campina - Biroul rutier.

Pre$edinte de $edin|a,
Consilier,

dI. Dula M4ria

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Campina, 27 martie 2014
Nr.38

Cod FP-06-01, ver.l



RELEVEU SPATIU
SCARA: 1:100

ADRESA:
B-DUL CULTURII NR. 16

Anexa laHotarirea
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