
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
^privind aprobarea cumpararii de catre Municipiul Campina a tere

suprafata de 2.467,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Ecaterina Teodoroiu, nr.29, cu Nr.Cadastral 25086

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.752/17 aprilie 2019 a membrilor
Comisiei de specialitate buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun aprobarea cumpararii de
catre Municipiul Campina a terenului in suprafata de 2.467,00 m.p., situat in
Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.29, cu Nr.Cadastral 25086;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.759/17 aprilie 2019, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.774/18 aprilie 2019, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.776/18 aprilie 2019, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul de specialitate nr.68.777/18 aprilie 2019, promovat de Serviciul
urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;

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

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.778/18 aprilie
2019;

.̂

In conformitate cu prevederile:
- art.2, pct.2 si pct 19 si art.4 din Legea nr.273/2006 privind fman^ele publice

locale, modificata $i completata;
- art.l23, alin.(l), teza finala din Legea nr.215/2001 privind administratia

publica locala, republicata, modificata si completata;
In raport de dispozitiile art.863 din Codul civil;
fn temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba cumpararea de catre Municipiul Campina a terenului in
suprafata de 2.467,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu,
nr.29, cu Nr.Cadastral 25086, proprietatea Societatii Turnatoria Centrala Orion S.A.,
societate in faliment, reprezentata prin lichidatorjudiciar Andrei Ioan IPURL.



(2) - Pretul de cumparare este de 23,60 euro/m.p., respectiv 58.221,00
euro (fara TVA) pentru intreaga suprafata, stabilit prin raportul de evaluare intocmit
de evaluatorul autorizat ing.Mocanu Iulian.

Art.2. - Primarul Municipiului Campina in calitate de reprezentat al unitatii
administrativ - teritoriale va asigura ducerea la indeplinire a prezentei si poate
imputernici persoane cu studii juridice din aparatul de specialitate sau consilierul
juridic din aparatul permanent al Consiliului local, sa participe la procedura de
licitatie organizata pentru valorificarea terenului de catre Turnatoria Centrala Orion
S.A., societate in faliment, prin lichidatorjudiciar Andrei Ioan IPURL.

Art.3.-Dupa incheierea conventiei de cumparare a terenului in baza prezentei
hotarari, terenul se va inventaria in domeniul public al Municipiului Campina.

Art.4.-Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Lichidatorului judiciar Andrei Ioan IPURL;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului.
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