
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea preluarii din

domeniuI public aI statului $i din administrarea Ministerului Apararii
Nationale, Tn domeniul public al municipiului Campina si m administrarea

Consiliului local aI municipiului Campina a imobiluIui 1608

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.391/19 mai 2014 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Lauren^iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea preluarii
din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale,
in domeniul public al municipiului Campina si in administrarea Consiliului local al
municipiului Campina a imobiluIui 1608;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

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

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.9, alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea

publica si regimuljuridic al acesteia, modificata si completata;
Luand in considerare adresele T908/2014 si A5.331/8 mai 2014 ale

Ministerului Apararii Nationale - Directia domenii si infrastructuri;
Jinand cont de 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. - Aproba preluarea din domeniul public al statului si din administrarea
Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Campina si in
administrarea Consiliului local al municipiului Campina a imobiluIui 1608.

Art.2. - Dupa preluare, imobilul prevazut la art.l va fi utilizat pentru
edificarea unui complex sportiv si cultural, intr-un termen de 6 ani de la preluarea
acestuia.

Art.3. - In cazul in care nu se respecta destinatia imobiluIui, termenul si
obligatia prevazute la art.2 si art.4, acesta revine, de drept, in domeniul public al
statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare.

Art.4. - Se aproba preluarea contractului de inchiriere, aflat in derulare de
catre Ministerul Apararii Nationale pentru imobilul 1608 Campina pana la
fmalizarea acestuia, respectiv 1 mai 2015 si se acorda un termen de gratie
chiriasului, pana la 31 dec.2015 pentru eliberarea amplasamentului.



2014.
Art.5. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.56/9 aprilie

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectuluijudetului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Ministerului Apararii Nationale;
- Consiliului Jude^ean Prahova;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciuluijuridic;
- Biroului urbanism sj amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.

Pre$edinte de
Consilier

dl. Ionita D

Campina, 29 mai 2014

Nr.72

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Cod FP-06-01, ver.l



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUMCIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.59.391/19mai2014

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren|iu - Primarul municipiului Campina,

in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra^iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare si Func^ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectuI de hotarare privind aprobarea
preluarii din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Campina si in
administrarea Consiliului local al municipiului Campina a imobilului 1608.

In sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Campina din data
de 9 aprilie 2014 a fost adoptata H.C.L. nr.56 prin care unitatea administrativ -
teritoriala si-a exprimat intentia de a prelua din domeniul public al statului si din
administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului
Campina si in administrarea Consiliului local al municipiului Campina imobilul
1608.

Aceasta hotarare a fost transmisa Ministerului Apararii Nationale insotita de
Avizul de legalitate al Institutiei Prefectului Judetului Prahova.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, Ministerul ne-a comunicat prin adresele
nr.T908/14 aprilie 2014 si respectiv nr.A5.331/8 mai 2014 ca este necesara
completarea hotararii de Consiliu local nr.56/2014 care sa reglementeze situatia
imobilului la fmalizarea contractului de inchiriere, precum si posibilitatea acordarii
unui termen de gratie, in conditiile in care nu se mai intentioneaza prelungirea
acestui contract.

Solicitarea Ministerului este intemeiata pe faptul ca intre acesta si o persoana fizica
autorizata este incheiat contractul nr.A3602/ 2 iunie 2009, pe o perioada de 6 ani, cu
posibilitatea de prelungire cu acordul partilor, pentru o noua perioada, in conditiile in care
chiriasul si-a indeplinit obligatiile stabilite in contractul initial, iar imobilul este in
continuare disponibil.

Pentru a respecta intocmai punctul de vederea exprimat de M.Ap.N. prin adresele
mentionate mai sus, am procedat la intocmirea unui nou proiect de hotarare privind
preluarea imobilului nr.l608 Campina, propunand, de asemenea, revocarea H.C.L.
nt.56/2014.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.9, alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica $i

regimuljuridic al acesteia, modificata $i completata;
- adresele T908/2014 si A5.331/8 mai 2014 ale Ministerului Apararii Nationale -

Directia domenii si infrastructuri;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."c", art.45, alin.(3) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din

Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu HoHa - Laurentiu
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