CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniuI privat
al municipiului Campina a mijIocului fix (pod rutier peste raul Doftana)
cu durata normala de utilizare consumata
tn vederea casarii si valorificarii acestuia
Avand m vedere:
- expunerea de motive nr.59.794/9 decembrie 2014 a d-lui ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea trecerii din
domeniul public m domeniul privat al municipiului Campina a mijIocului flx (pod
rutier peste raul Doftana) cu durata normala de utilizare consumata m vederea casarii si
valorificarii acestuia;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului public
$i privat;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.lO, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica $i regimul juridic al acesteia;
Avand in vedere prevederile O.G.R. nr.ll2/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din func{iune, casare $i valorificare a activelor corporale care
alcatuiesc domeniul public al statului $i al unita{ilor administrativ - teritoriale;
Jinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si art.ll5, alin.(l), lit."a" 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat al
municipiului Campina a mijIocului fix (pod rutier peste raul Doftana) cu durata
normala de utilizare consumata in vederea casarii si valorificarii acestuia, conform
ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Patrimoniul municipiului Campina se va modifica in mod
corespunzator.
Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului judeJului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Direc$iei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului.
- Oficiului agricoJ.^
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ANEXA
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CAPITOLUL I
C. PASAJE, PODURI, PODEJE, PRECUM $I ZONELE DE PROTECJIE

CESTORA

BUNURIIMOBILE

C2. PODURI
Nr
Crt.

Codul de
clasificare
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1

1.

1,3.1.7.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

3
PESTE RAUL DOFTANA
Face legatura intre municipiul Campina $i
comuna Bane$ti
Limita teritoriului administrativ al mun.
POD RUTIER
Campina este pe axul raului Doftana conform
(DEZAFECTAT)
PUG /RLU
Structura = zidarie din piatra
Lungime = 170,00 m : 2 = 85,00 m ; 1 = 7,00 m
Suprafafa = 595,00 mp
2

Anul
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caz, darii
in folosin|a
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inventar
(lei)

4

5

1879

129.427,26
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doveditoare
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Legea
nr.213/1998

ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
PRIMAR
Nr.59.794/9 decembrie 2014

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 administraJiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) sj 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
trecerii din domeniuI public in domeniul privat al municipiului Campina a
mijlocuIui fix (pod rutier peste raul Doftana) cu durata normala de utiIizare
consumata in vederea vaIorificarii $i/sau casarii acestuia.
Promovarea proiectului de hotarare este necesara pentru fmalizarea procedurilor
prealabile ce trebuie parcurse in vederea edificarii unui nou pod rutier peste raul
Doftana, in asociere cu Consiliul Judetean Prahova si Comuna Banesti.
Solutia tehnica propusa prin Studiul de fezabilitate este aceea de demolare a
actualului pod rutier dezafectat si construirea pe acelasi amplasament a noului pod.
Asa cum se poate observa din Anexa la proiectul de hotarare operatiunea de
trecere din domeniul public in domeniul privat si casarea se refera strict la constructia
inventariata in proprietatea publica a Municipiului Campina cu o lungime de 85,00 m
si o latime de 7,00 m.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.lO, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica
$i regimul juridic al acesteia;
- prevederile O.G.R. nr.ll2/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere
din func{iune, casare $i valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul
public al statului si al unita{ilor administrativ - teritoriale;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."c", art.45, alin.(3) si art.ll5, alin.(l), lit."a" din
Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata.
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