
CONSILIUL LOCAL N
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniuI privat aI

Municipiului Campina a unor mijIoace fixe cu durata normala de utilizare
consumata in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.926/18 iunie 2019 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Campina a
unor mijloace fixe cu durata normala de utilizare consumata in vederea scoaterii din
functiune, casarii si valorificarii acestora;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.927/18 iunie 2019, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.928/18 iunie 2019, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.929/18 iunie 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, fmam;e, programe fman^are europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.930/18 iunie
2019;

- Nota de fundamentare nr.l3.266/10 iunie 2019 a Serviciului administrarea
domeniului public si privat;

fn conforniitate cu prevederile:
- O.G. nr.ll2/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,

casare $i valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului sJ
al unitaplor administrativ - teritoriale;

- art.lO, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,
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. - Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al
Municipiului Campina a unor mijloace fixe cu durata normala de utilizare consumata



m vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora, identificate conform
ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Aproba scoaterea din functiune, valorificarea si casarea mijloacelor
fixe cu durata normala de utilizare consumata apartinand domeniului privat al
Municipiului Campina, identificate conform ANEXEI, care fac parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3. - Patrimoniul Municipiului Campina se va modifica in mod
corespunzator prin eliminarea acestor mijloace fixe de la Cap.IV, lit.B - Unitati de
invatamant (gradinite, scoli generale, grupuri scolare, Colegiu National) - Bunuri
imobile, nr.crt.6, al Anexei la H.C.L. nr.99/2009 privind insusirea bunurilor care
alcatuiesc inventarul domeniului public al Municipiului Campina, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directiei juridice;
- Direcpei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Liceului Tehnologic Energetic.
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ANEXA
la H.C.L. nr.81/27 iunie 2019

Pre$edintele

d-ra TopaJ& Corina - 0^na

TABEL
cuprinzand mijloacele fixe cu durata normala de utiIizare consunorata>.

propuse pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Campina,
in vederea scoaterii din functiune, casarii si vaIorificarii acestora

Nr.
crt.

0

1.

2.

Codul de
clasificare

1

1.6.2.

1.6.2.

Denumirea
bunului

2

Sera (P)

Static epurare (P)

Elemente de identificare

3

Adresa: str.Grivitei, nr.l
Sc = 36,10m.p.
Numarul si destinatia mcaperilor: sera - 1
Adresa: str.Grivitei, nr.l
Sc=19,53m.p. '

Anul dobandirii
sau, dup;l caz,

darii Tn folosin{a

4

1980

1932

Valoarea de
inventar

- l e i -

5

13.400

34.300

Situa{ia juridica
actuala -

denumire act
proprietate sau

alte acte
doveditoare

6

H.C.L. nr.
din 25 iunie
2019
H.C.L. nr.
din 25 iunie
2019




