
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPIN;

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al

a terenului in suprafata de 1.443,00 m.p., situat fin Munici
De 108, f.nr., Tarla 5, Parcelele P106 partial Ii A107

lui Campina
3url Campina,
rtial

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.68.964/
Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si pi
propun atestarea apartenentei la domeniul privat al Munic
in suprafata de 1.443,00 m.p., situat in Municipiul Camp
Parcelele P106 partial si A107 partial;

Tinand seama de:
- raportul nr.68.992/19 iulie 2019, promovat de E

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.68.999/19 iulie 2019, promovat de Dir|

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.68.991/19 iulie 2019, promovat

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiu
- raportul nr.68.993/19 iulie 2019, promovat de Se

teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei buget, fmante, programe fmantar

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, inregh
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 r

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
completata;

-art.l29,alin.(2),lit.
administrativ

A

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

Consiliul local al Municipiului Campina ado

Art.l. - Se atesta apartenenta la domeniul privat i
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Municipiului Campina a
al Campina, De 108, f.nr.,



Tarla 5, Parcelele P106 partial si A107 partial, identific
imobilului, ANEXA la prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului JudeJului Prahov
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului
- Serviciului urbanism $i amenajarea te
- Oficiului agricol.
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PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:500

Mun. Campina, DE 108, Tarla 5, Parcdele P106, A107, Jud. Prahova

Proprietar: Primaria Campina

S teren masurat = 1 443.00 mp
delimitatdeperimetrul(l,2,3 ........ 14,15,1)

S 1A= 1224.00mp si S 2P = 219.00mp.

Consiliul Local Campina
Q C,P l PRXHOVA

Hotarele au fost identificate de proprietar




