
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPIN^

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al pMunicipii,

a terenului in suprafata de 169,00 m.p., situat in MunicipiuI<3ampina,
Al.Scarisoara, nr.lO, Tarla 83, Parcel| Cc 941

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.68.966/i
Comisiei buget, finante, programe finantare europeana,
public si privat si agricultura, prin care propun atestare<
privat al Municipiului Campina a terenului Tn suprafata
Municipiul Campina, Al.Scarisoara, nr.lO, Tarla 83, Parce

Tinand seama de:
- raportul nr.68.994/19 iulie 2019, promovat de I

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.68.997/19 iulie 2019, promovat de Dir

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.68.995/19 iulie 2019, promovat dfe Servicukl administrarea

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiumi Campir
- raportul nr.68.996/19 iulie 2019, promovat de Sen[fciul urbar

teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;

8 iulie 2019 al membrilor
administr irea domeniului
apartenentei la domeniul

de 169,00 ni.p., situat in
aCc941;

irectia juridica din cadrul

:ctia econ

- avizul Comisiei buget, finante, programe finantar
domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consi
Campina;

- avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urban
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Cam

- avizul secretarului Municipiului Campina, Tnregi
2019;^

In conformitate cu prevederile:
- art.557, alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind

modificarile si completarile;
- art.41, alin.5^ din Legea nr.7/1996 a cadastrului

republicata, modificata si completata;
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea A-.24/2000

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
completata;

- prevederile art.l29, alin.(2), lit."c" si art.354 din
privind Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu a
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina ado>taprezen

Art.l. - Se atesta apartenenta la domeniul privat ;
terenului Tn suprafata de 169,00 m.p., situat in Municipi
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1 Municipiului Campina a
1 Campini, Al.Scarisoara,



nr.lO, Tarla 83, Parcela Cc 941, identificat prin planu
ANEXA la prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude$ului
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului
- Serviciului urbanism $i amenajarea tei
- Oficiului agricol.

Pre$edinte de $edin{a,
Consilier,
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PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:200

Mun. Campina, Str. Scarisoara, Nr.lO, Tarla 83, Parcela Cc 941, Jud. Prahova.

Proprietar: Municipul Campina - domeniul privat

S teren masurat = 169.00 mp
(delimitatdeperimetrul l,2,3,.., 10,11,16, 15,14,13,12,11, 10, 17, 1)

403140

403120

403100

Locuinta (P)
Maracine Toma

Hotarele au fost identificate de proprietar.




