
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA /

JUDEJULPRAHOVA
s
'>,

HOTARARE
privind propunerea de schimbare a destinaJiei imobilului proprtetetefm6lica a

Municipiului Campina, format din cladire "Corp Atelier $coala (P)" $i
teren aferent acesteia,

situatm MunicipiuI Campina, Al.Panduri, nr.l,
in vederea darii in administrare Casei de Cultura "Geo Bogza" -

institutie publica din subordinea Consiliului local

Avand in vedere referatul de aprobare nr.7.334/18 februarie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
schimbarea destinatiei imobilului proprietate publica a Municipiului Campina,
format din cladire "Corp Atelier $coala (P)" $i teren aferent acesteia, situat in
MunicipiuI Campina, Al.Panduri, nr.l, in vederea darii Tn administrare Casei de
Cultura "Geo Bogza" - institutie publica din subordinea Consiliului local;

Tinand seama de:
- raportul nr.7.512/19 februarie 2021, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.7.513/19 februarie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.7.514/19 februarie 2021, promovat de Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, programe finanJare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d.;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia
mediului;

- avizul Secretarului General Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.7.517/19februarie2021;

*

In conformitate cu prevederile:
- art.ll2, alin.(6) din Legea nr.l/2011 a educatiei nationale, modificata si

completata;
- art.l, art.3, pct.3, art.4, lit."e" si art.9, alin.(l) din Procedura de elaborare a

avizului conform pentru schimbarea destina^iei bazei materiale a institu^iilor s^
unita^ilor de invatamant preuniversitar de stat, precum sj condi^iile necesare
acordarii acestuia, aprobata prin Ordinul nr.5.819/25 noiembrie 2016;

- art.6, alin.(3), 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.(2), lit."c" si alin.(14) 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,

ConsiliuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Propune schimbarea destinaJiei imobilului proprietate publica a
Municipiului Campina, format din cladire "Corp Atelier $coala (P)", in suprafata
construita de 162,43 m.p. din acte, respectiv 171,00 m.p. din masuratori si teren
aferent in suprafata de 437,00 m.p. din acte, respectiv 456,00 m.p. din masuratori,
situat in Municipiul Campina, Al.Panduri nr.l, in vederea darii in administrare Casei
de Cultura "Geo Bogza" - institutie publica din subordinea Consiliului local,
identificat conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Schimbarea destinaJiei imobilului se face Tn vederea desfasurarii
activitatilor de tip atelier pentru initierea copiilor/tinerilor in executia de machete si
aeromodele, precum si pentru organizarea de expozitii si alte evenimente care pun in
valoare personalitatea si pastreaza vie memoria inginerului roman, inventator si
pionier al aviatiei romane - Aurel Vlaicu.

Art.3. - Schimbarea destina{iei se face pe o perioada de 10 (zece) ani, cu
drept de prelungire cu acordul parJilor.

Art.4. - Darea in administrare si conditiile administrarii conform destinatiei
prevazute la art.2 vor fi reglementate prin hotarare adoptata de Consiliul local, dupa
obtinerea Avizului conform emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Art.5. - Compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului
vor intocmi documentatia necesara in vederea transmiterii solicitarii pentru obtinerea
Avizului, in conformitate cu Procedura de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinatiei bazei materiale a institu|iilor si unita^ilor de invaJamant
preuniversitar de stat, precum $i condiJiile necesare acordarii acestuia, aprobata prin
Ordinul nr.5.819/25 noiembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc|iei economice;
- Directieijuridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Scolii Gimnazkle "A.I.Cuza".

Presedinte de ||din|a, Contrasemneaza,
Consilieci Secre<ar General,

Dumitrache Liyiu Moldov^anu EIena
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