
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municip

a terenului m suprafata de 25,00 m.p., situat in Munic
str.l Mai, nr.l8, Tarla 83, Parcela Cc 887 |

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.26.879/18 noiembri
Comisiei buget, finante, programe fmantare europeana, administrare
si privat si agricultura, prin care propun atestarea apartenentei la
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 25,00 m.p.,
Campina, str.l Mai, nr.l8, Tarla 83, Parcela Cc 887;

Tinand seama de:
- raportul nr.27.399/21 noiembrie 2019, promovat de Directis

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.27.554/22 noiembrie 2019, promovat de Dire

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.27.430/21 noiembrie 2019, promovat de Sen

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campi
- raportul nr.27.311/21 noiembrie 2019, promovat de

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei buget, finante, programe fmantare europ

domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului lc
Campina;

- avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie s
din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistr
22 noiembrie 2019;

- Nota de fundamentare a Serviciului administrarea domenii
inregistrata sub nr.24.475/14 septembrie 2018;

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

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

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

modificata si completata si ale Deciziei I.C.C.J. nr.22/2016 privhUi
hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ceea
juridic al terenurilor din intravilanul localitatilor, ramase la dis
administra^iei publice locale de la persoanele care au decedat sj/sau

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republi
completata;
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- art.l29, alin.(2), lit."c" si art.354 din O.U.G. nr.57/3 iulie
administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39,
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prez

Art.l. - Se atesta apartenenta la domeniul privat al Mun
terenului in suprafata de 25,00 m.p., situat in Municipiul Campi
Tarla 83, Parcela Cc 887, identificat prin planul de situatie al im
prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i ]
- Serviciului urbanism $i amenajareateritoriului;
- Oficiului agricol.
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
scara 1:200

Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imohilului
municipiul Campina , strada 1 Mai . nr. 18 ,

. CcT 83 . Cc 8S7 , intravilan Judetul Prahova

Uniuuea Adminisiraliv Teritoriala (UAT)Nr. Cartea Funciara
inurucipiul Campina

A. Date rel'eritoare la teren

lrnprejmuit partial cu gard de lermi si gard din plasa de sarrna

B. Date rei'eritoare la constructii

Suprafata construita la sol
(mp)

Suprafata totala masurata a imobilului = 25 mp

Execuuin! : SoureC. C'onslantin ()clavia

Confirm introducerea imobi!ului in baza de date
integrata si atrtbuirea nurn^ul;j: - i ; ! o a c i ^ !

Confirm executareo masuratorilor la teren ,
corectitudinea intocmi^:i dn^urnGntntiei cadnstrale si
corespondenta acesteia cu reolitateo din teren

Semnatura si parafa
Dota :




