
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind declararea ca bun de uz si de interes public local a unni teren,

avand categoria de folosinta drum - alee din Al.Saleimului,
ln suprafata totala de 842,00 m.p.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.4.965/4 februarie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
declararea ca bun de uz si de interes public local a unui teren, avand categoria de
folosinta drum - alee din Al.Salcimului, in suprafata totala de 842,00 m.p.;

Tinand seama de:
- referatul nr.3.865/28 ianuarie 2021 al Comisiei speciale de inventariere a

domeniului public si privat al Municipiului Campina;
- raportul nr.5.160/5 februarie 2021, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.5.161/5 februarie 2021, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.5.164/5 februarie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.5.165/5 februarie 2021, promovat de Serviciul urbanism si

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea

domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina;

- avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec^ia
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, Tnregistrat sub
nr.5.166/5februarie2021;

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

republicata, modificata si completata;
- art.8, alin.(l), lit."c" si alin.(2) din O.G. nr.43/1997 privind regimul

drumurilor, republicata, modificata si completata;
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(l) si alin.(2), lit."c", art.286, alin.(l) si alin.(4) si Anexa 4,
punctul 1 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare;

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 modificarile si completarile
ulterioare,



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba declararea ca bun de uz si de interes public local a unui teren,
avand categoria de folosinta drum - alee din Al.Salctmului, situat in Municipiul
Campina, in suprafata totala de 842,00 m.p., avand datele de identificare prevazute in
ANEXA nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Imobilul - teren, mentionat la art. 1, se identifica conform Planului de
situatie, ANEXA nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Imobilul prevazut in prezenta hotarare, va face obiectul actualizarii
inventarului domeniului public al Municipiului Campina, conform procedurii
prevazute de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul public $i privat al comunelor, al ora$elor, al municipiilor $i
aljude{elor, aprobate prin H.G. nr.392/2020.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.

Presedinte de sedinJa, /; ^r,"" f^ , ' Contrasemneaza,
/ - *

Consilier, " , ' i Secre^pGeneral,
Dumitrache Liviu Mold6^eanu Elena

ii

Campina, 9 februarie 2021
Nr.l8



ANEXA nr.l
la H.C.L. nr.l8/9 februarie 2021

Pre$edinte de $edim;a,
Consilier,

Dumitrache Liviu

Nr.
Crt.

1

Codul de
clasificare

1.3.7.1

Denumirea
bunului

Alee din
Al.

Salcimului

Elemente de identificare

Drum public, format intre Al. Salcimului $i Str.Lt.Col.Erou
Oprescu Adrian

Drum de pamant fara trotuare
Lungime drum 1 1 8 m
-iluminat public, alimentare cu apa potabila, energie
electrica, gaz metan
Suprafata totala 842 mp din care S rigola = 64,00 mp

Anul' '
dobandirii
sau darii

in
folosinta

1985

1 f f 1 r- - -

' Valoarea
de

inventar

,
Situatia
juridica
actuala



402450

402400

PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:500

Mun. Campina, Alee din A1. Salcimului, Tarla 83, Parcele 812/1, 816, Jud. Prahova.

Proprietar : Municipiul Campina

S teren din masuratori = 842.00 mp (delimitat de perimetrul 1, 2, 3, , 67, 68, 1)

----.-:,....S

INCADRARE IN ZONA Sc. 1:5000

Hotarele au fost identiflcate de proprietar.

402350


