
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind solicitarea Consiliului local al Municipiului
pentru transmiterea unui teren, in suprafata de 600,00 m.p.,

Nr.Cadastral/CF 22600, situat in Municipiul Campina, str.Petrolistului, f.nr.,
din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Agriculturii si

Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al Municipiului Campina

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.820/20 mai 2019 a d-lui
ing.Tiseanu Horia-Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
solicitarea Consiliului local al Municipiului Campina pentru transmiterea unui teren,
in suprafata de 600,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 22600, situat in Municipiul Campina,
str.Petrolistului, f.nr., din domeniul public al statului si administrarea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.828/23 mai 2019, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.840/23 mai 2019, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul de specialitate nr.68.829/23 mai 2019, promovat de Serviciul
urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisiei 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 $i protec^ia
mediului;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.841/23 mai
2019;

- Hotararea Guvernului nr.l.607/2008 privind inscrierea in domeniul public al
statului $i darea in administrarea Ministerului Agriculturii $i Dezvoltarii Rurale -
Agen^ia de Pla^i $i Interven^ie pentru Agricultura, pentru centrele jude^ene aflate in
subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor par$i din acestea, care au trecut in
proprietatea publica a statului prin hotarari ale consiliilor locale municipale,
ora$ene$ti $i comunale, precum $i prin Hotararea Consiliului Jude|ean Prahova
nr.60/2008;

^,

In conformitate cu prevederile:
- art.9, alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,

republicata, modificata si completata;
- art.36, alin.(2), lit."c" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica

locala, republicata, modificata si completata;



In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Se solicita Guvernului Romaniei transmiterea terenului in
suprafata de 600,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 22600, situat in Municipiul Campina,
str.Petrolistului, f.nr., din domeniul public al statului si administrarea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al Municipiului Campina.

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

Art.2. - Terenul se solicita in vederea dezvoltarii in interes public local a
zonei, cu destinatia institutii si servicii in care este cuprins terenul in cauza.

Art.3. - Predarea - preluarea terenului se face pe baza de protocol incheiat
intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
Hotararii de Guvern.

Art.4. - Primarul, in calitate de reprezentant legal al Municipiului Campina
va dispune masurile necesare in vederea realizarii demersurilor si indeplinirii
procedurilor legale necesare emiterii actului normativ pentru transmiterea in
domeniul public al Municipiului Campina a terenului solicitat prin prezenta
hotarare.

Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Instin4iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Consiliului Judetean Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc$iei juridice;
- Direc^iei investi^ii;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public ^i privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.

Presedinte de sedin|a^-s^^ Contrasemneaza,
Consili^rV &*-- - . Secretar,

|jr.MoldoveanuElena

Campina,29mai019
Nr.64
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ANEXA
la H.C.L. nr.64/29 mai 2019

Pre$edinte de $edin^a,
Consilier,

d-na

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului aflat m domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si

solicitat a fl transmis in domeniul public al Municipiului Campina
ezvoltarii Rurale

Pct.in Anexa
la H.G.

nr.!607/2008
O
56

Locul unde este situat
imobilul care se

transmite
1

Municipiul Campina,
str.Petrolistului, f.nr.,

Judetul Prahova
Nr.Cadastral/CF 22600

Hotararea
Consiliului local

2
H.C.L. nr.64/
29mai2019

Persoana juridica de la care se
transmite imobilul

3
Statul Roman

Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale - APIA -

Centrul Judetean Prahova

Persoana juridica
la care se transmite

imobilul
4

Municipiul
Campina

Caracteristicile
tehnice ale
imobilului

5
600,00 m.p.




