
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea dezmembrarii imobilului - t<ren,

Tn suprafata de 3.786,00 m.p., situat m Municipiul Campina
str.Simion Barnutiu, nr.l2, Tarla 83, Parcela 945, cu Nr.Cadastr

in doua loturi si trecerea din domeniul public
domeniul privat a unuia dintre Ioturi

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l6.534/22 iulie
Comisiei de specialitate buget, fmante, programe fmantare euro
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun aproparea

202(
ana.

al membrilor
administrarea
dezmembrarii

imobilului - teren, in suprafata de 3.786,00 m.p., situat in Mbnicipiul Campina,
str.Simion Barnutiu, nr.l2, Tarla 83, Parcela 945, cu Nr.Cadastral/CF 28368, in doua
loturi si trecerea din domeniul public in domeniul privat a unuia d:ntre |oturi;

Tinand seama de:
- raportul nr.l6.761/24 iulie 2020, promovat de Directia

Primariei Municipiului Campina;

l/CF 28368,

juriqica din cadrul

- raportul nr.l6.753/24 iulie 2020, promovat de Serviciul
domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.l6.754/24 iulie 2020, promovat de Serviciul uoanism, amenajarea
teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- avizul Comisiei buget, fmante, programe finantare europeana,

administrarea

administrarea
domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului lqcal a^l Municipiului
Campina;

- avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecblogi|e $i protec^ia
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campima, inregistrat sub
nr. 17.767/24 iulie iulie 2020;

^

In conforniitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000privind normele de

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republipata, modificata si
completata;

- art.l32 - art.l35 din Regulamentul de avizare, receri>|ie <ii inscriere in
eviden^ele de cadastru ^i carte funciara, aprobat prin Ordinul nr.700/20

- art.l29, alin.(2) lit."c" si art.361, alin.(2) si alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulteri'3are;

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

si completarile

4;



Consiliul locaI al Municipiului Campina adopta prezenta

iul privat al
ideniificat conform

Art.l.(l) - Aproba dezmembrarea imobilului - teren, in suprafj
m.p., situat in Municipiul Campina, str.Simion Barnutiu, nr.l2, Tirla
cu Nr.Cadastral/CF 28368, in doua loturi, dupa cum urmeaza:

- lotul 1 - S = 3.160,00 m.p. - partial imprejmuit;
- lotul 2 - S = 626,00 m.p. - partial imprejmuit.

(2) - Loturile prevazute la art.l, alin.(l) se identifica
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Aproba trecerea din domeniul public in
Municipiului Campina a lotului 2, in suprafata de 626,00 m.p.,
ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Primarul Municipiului Campina, in calitate de r
unitatii administrativ - teritoriale, poate imputernici, in conditiil<
studii juridice din aparatul de specialitate, sa semneze pe
Municipiului Campina actul autentic de dezmembrare incheiat, co

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude$ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Direc^iei investi^ii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i p^ivat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului

prez
; leg
itru

Pre^edinte de
Consilier,

Pitigoi Ioan - Adrian

Cont
Secre
Moldi

Campina, 30 iulie 2020
Nr. 106

ta de 3.786,00
8B, Parcela 945,

conform ANEXEI,

:ntant legal al
i, persoane cu
si in numele

nforrh legii.

hotarare.

'asen^neaza,
neral,

Elena



PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
CU PROPUNERE DE DEZMEMBRARE

SCARA 1:500

Nr cadasiral

28368

Cartea Funclara nr.

Suprafata masurata

3786 mp

28368

Adresa fmobii

Municipiul Campina, Slr. Simion Bamutiu, nr.
T83, P 945, lntravitan, Jud Pr

1 2 Domeniu Public
ahova

UAT Campina

cU o.

fcar>- fl-dr/c

Situatia actuaia
(inainte de dezlipire}

Situalia viitpare
(dupa dezlipire)

LOT 1-pgrtial lmpre]muit

LOT 2-partial impmjmuit

lnspector

Confirm inlroducerea imobilului in baza de date
integrata si atribuirea numarului cadastral

EXecutant- SC Protelco S.A.

Coflf>rm executarca masuratoriIor la teren
corectitudinca (tjtocmirji doc^raentatiei cadastrale
si corespondenta acestcia cu jreaIitatea din teren.

Semnatura si parafa




