
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acorduI ConsiliuIui local al municipiului Campina^

transmiterea drepturilor si obligatiilor izvorate din contractul
nr.25.891/23 noiembrie 2009 si din contractul de constituire drept de superficie,

uz si servitute autentificat sub nr.899/7 martie 2013
si catre S.C. Electrocarbon S.A. Slatina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.403/20 mai 2014 a d-lui consilier Zagan Horatiu

- Teodor, prin care propune acordul ConsiliuIui local al municipiului Campina
referitor la transmiterea drepturilor si obIigatiilor izvorate din contractul de
concesiune nr.25.891/23 noiembrie 2009 si din contractul de constituire drept de
superficie, uz si servitute autentificat sub nr.899/7 martie 2013 si catre
S.C. Electrocarbon S.A. Slatina;

- rapoartele de specialitate promovate de Serviciul juridic si Serviciul
administrarea domeniului public $i privat;

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

- Comisia buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura;

- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Luand m considerare dispozi^iile art.l2, alin(4) din Legea nr.l23/2012 a

energiei electrice $i a gazelor naturale;
Vazand prevederile art.l2 din Contractul de concesiune nr.25.891/

23 noiembrie 2009 si ale art.8, pct.l din Contractul de constituire drept de
superficie, uz si servitute, incheiate intre Municipiul Campina si S.C. Elsid S.A.
Titu;

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;

A

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. - Consiliul local al municipiului Campina este de acord cu transmiterea
drepturilor si obIigatiilor izvorate din contractul de concesiune nr.25.891/
23 noiembrie 2009 si din contractul de constituire drept de superficie, uz si servitute
autentificat sub nr.899/7 martie 2013 si catre S.C. Electrocarbon S.A. Slatina.

Art.2. - Se imputerniceste executivul Primariei municipiului Campina sa
intocmeasca si sa semneze actele aditionale la contractul de concesiune nr.25.891/
23 noiembrie 2009 si la contractul de constituire drept de superficie, uz si servitute
autentificat sub nr.899/7 martie 2013, intocmite in conformitate cu prevederile art.l
din prezenta hotarare.



Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Serviciului juridic;
- Biroului urbanism sj amenajarea teritoriului;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- S.C. Electrocarbon S.A Slatina;
- S.C. Elsid S.A. Titu.

Presedinte de $edin|
Consilier,

dl. Ionita Dani

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Campina, 29 mai 2014
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ROMANIA
JUDETULPRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.59.403/20mai2014

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Zagan Horatiu - Teodor - consilier local al municipiului
Campina, membru al Comisiei de specialitate buget, fmante, programe fmantare
europeana administrarea domeniului public si privat, in conformitate cu prevederile
art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, a
art.44, alin.(2) sj art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare sj Func{ionare al
Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al
Consiliului local proiectul de hotarare privind acordul Consiliului local al
municipiului Campina referitor Ia transmiterea drepturilor si obligatiilor
izvorate din contractul de concesiune nr.25.891/23 noiembrie 2009 si din
contractul de constituire drept de superficie, uz si servitute autentificat sub
nr.899/7 martie 2013 si catre S.C. Electrocarbon S.A. Slatina.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza cererea S.C. Elsid S.A. Titu,
Tnregistrata la Primaria municipiului Campina sub nr.l0.487/13 mai 2014 prin care
solicita acordul autoritatii locale referitor la transmiterea drepturilor de uz, servitute
si superficie in comun cu S.C. Electrocarbon S.A Slatina.

Terenurile inscrise Tn cartea funciara sub nr.25023, 25006 si 23358 sunt
atribuite in baza contractului de concesiune nr.25.891/23 noiembrie 2009 si in baza
contractului de constituire drept de superficie, uz si servitute autentificat sub
nr.899/7 martie 2013 catre S.C. Elsid S.A Titu.

Conform contractelor mentionate mai sus, acestea pot fi modificate numai
prin acordul scris al partilor, prin act aditional.

Acordul Consiliului local privind exercitarea in comun a drepturilor si
obligatiilor si de catre S.C. Electrocarbon S.A. Slatina asupra terenurilor mentionate
mai sus permite utilizarea canalizatiei subterane existente, fara a mai fi nevoie de
atribuirea altor loturi de teren.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l2, alin(4) din Legea nr.l23/2012 a energiei electrice $i a

gazelor naturale;
prevederile art.l2 din Contractul de concesiune nr.25.891/

23 noiembrie 2009 si ale art.8, pct.l din Contractul de constituire drept de
superficie, uz si servitute, incheiate intre Municipiul Campina si S.C. Elsid S.A.
Titu;

- 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.

Consilier,
Zagan FWratiu - Teodor

edit.B.L.
CodFP-06-02,ver.l


