
CONSILIUL LOC
AL MUNICIPIULUI CA

JUDEJUL PRAHO
[PINA

HOTARAR
privind atestarea apartenentei la domeniuI pr|)vat al Munjci

a terenului in suprafata de 980,00 m.p.,
str.Muncii, f.nr., Tarla 83, P

Avand in vedere Referatul de aprobare
membrilor Comisiei buget, fmante, programe fi
domeniului public si privat si agricultura, prin ca
domeniul privat al Municipiului Campina a terer
situat in Municipiul Campina, str.Muncii, f.nr., Tar|

Tinand seama de:
- raportul nr.24.924/24 octombrie 2019,

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.25.102/25 octombrie 2019, prc

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.25.103/25 octombrie 2019, pr<

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Mi
- raportul nr.25.018/24 octombrie 2019,

r.24.628/21

propun atest
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Tiovat de Directia economica din

Jmovat de
nicipiului C;irr
romovat de

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municibiului Camp
- avizul Comisiei buget, fmante, programe

domeniului public si privat si agricultura din cadnj
Campina;

- avizul Comisiei amenajarea teritoriului,
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiul

- avizul secretarului Municipiului Cam
25octombrie2019;

.̂

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

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

republicata, modificata si completata;
- art.36, alin.(l) din Legea nr.l8/1991 pr

inantare eurbp(
Consiliului lo

urbanism, eqc
i Campina;
ina, inregibtr

ivind Codm c

5trului i a

vind fondul

lciul administrarea
)ina;
srviciul urbanism,

ana, administrarea
;al al Municipiului

logie ^i protecJia

modificata si completata si ale Deciziei nr.22/2016 privind proj
prealabile pentru dezlegareaunor chestiuni de diept in cee
juridic al terenurilor din intravilanul localitaJilorJramase la dispozi$ia autorita^ilor
administra^iei publice
mo$tenitori;

locale de la persoanele

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din

care au d

,egea nr.24A2C
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor noflmative, rep|b
completata;

- prevederile art.l29, alin.(2), lit."c" si art.3^54 din O.UJG
privind Codul administrativ;

t sub nr.25.104/

vil, republicat, cu

licita^ii imobiliare

nciar, republicata,
^area unei hotarari

prive^te regimul

dat $i/sau nu au

privind normele
icata, modificata si

nr.57/3 iulie 2019



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

it cu art.l39
liv,

Consiliul local al Municipiului Campiiia adoptapre2;entahotarare.

Art.l. - Se atesta apartenenta la domeniul privat al Muni
terenului in suprafata de 980,00 m.p., situat in Mu^|icipiul
Tarla 83, Parcela A 398, identificat prin planul de
prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude|ului ̂ rahova;
- Primarului Municipiului Camp
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domcjhiului public
- Serviciului urbanism sj amenaj
- Oficiului agricol.
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INCADRAREiNZONA Sc.l:5000

PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:200

Mun. Campina, Str. Muncii, F. nr., Tarla 83, Parcela A398, Jud. Prahova.

Proprietar: Municipiul Campina

S teren din masuratori = 980.00 mp - delimitat de perimetrul 1, 2, 3, 17, 18, 1.

/

13

16

15

IPRAHOVA

Hotarele au fost identificate de proprietar.




