
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind actualizarea limitelor de proprietate si s^praf^ta,

pentru imobilul - teren,
apartinand domeniului privat al Municipiului Campma,

str.Rahovei, nr.lB, Nr.Cadastral/CF 260*0

dom

loca

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l6.693/23 iul
Comisiei buget, finante, programe fmantare europeana, adm
public si privat si agricultura, prin care propun aprobarea ac
proprietate si suprafata, pentru imobilul - teren, apartinand
Municipiului Campina, str.Rahovei, nr.lB, Nr.Cadastral/CF 260BO

Tinand seama de:
- raportul nr.l6.773/24 iulie 2020, promovat de Se

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Ca
- raportul nr.l6.774/24 iulie 2020, promovat de Serviciul

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

domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului
Campina;

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

- avizul Secretarului General al Municipiului Cam]
nr.l6.775/24iulie2020;

In raport cu prevederile:
- art.41, alin.(5^) din Legea nr.7/1996 a cadastrului $i a

republicata, modificata si completata;
Jn conformitate cu prevederile:
- art.23, lit."b" din Regulamentul de avizare, recep{ie si itiscn

de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul nr.700/2014
completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/:
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l3S
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modii|carii
ulterioare,

-viciul administrarea
mpina;
irbanism, amenajarea

republ

ConsiIiul locaI al Municipiului Campina adopta pi

Art.l. - Aproba actualizarea limitelor de proprietate si
imobilul - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Camp
nr.lB, Nr.Cadastral/CF 26080, conform ANEXEI, care face part
prezenta hotarare.
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Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului publi
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriul
- Oficiului agricol.
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PLAN SITUATIE
SC.1:200

(teren intravilan)
Judetul: Prahova
Unitatea administrativ - teritoriala: mun. Campina
Adresa corpului de proprietate:

mun. Campina, str. Rahovei, nr. 1 B.

S. act = 169 mp - Extras nr. 18745/31.07.2019

Numar cadastral / Carte funciara: 26080 Campina

S. masurata = 174 mp - curti constructii

C1: locuinta
S construita = 64 mp

Nume, prenume proprietarteren:
- Municipiul Campina

Nume, prenume proprietar constructia C1:
- Leonte Mariana

PLAN DE AMPLASAMENT
SC. 1:5000

dUn 50 fULJ6 lo^




