
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA ',.

HOTARARE
privind aprobarea inventarierii m domeniul privat al Municipiului Campina

a terenului m suprafata de 13.717,00 m.p., situat in Municipiul Campina, D.N 1,
T16, ParceIa Cc 444 partial, Pd 439 partial

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.ll.006/15 martie 2021 al membrilor
Comisiei de specialitate buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun aprobarea inventarierii in
domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 13.717,00 m.p.,
situat in Municipiul Campina, D.N 1, T16, Parcela Cc 444 partial, Pd 439 partial;

Tinand seama de:
- referatul nr.4.991/4 februarie 2021 al Comisiei speciale de inventariere a

domeniului public si privat al Municipiului Campina;
- raportul nr.ll.305/17 martie 2021, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.ll.213/16 martie 2021, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.ll.482/17 martie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.ll.748/18 martie 2021, promovat de Serviciul urbanism si

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

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

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

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.ll.749/18martie2021;

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

modificarile si completarile;
- art.41, alin.(5^) din Legea nr.7/1996 a cadastrului $i a publicita^ii imobiliare,

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 noiTnative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(l), art.354, alin.(l) si alin.(2) si art.357 din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

fn temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(2) 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.(l) - Aproba inventarierea in domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafata de 13.717,00 m.p., situat in Municipiul Campina, D.N 1, T16,
Parcela Cc 444 partial, Pd 439 partial, avand datele de identificare prevazute in
ANEXA nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) - Terenul mentionat la alin.(l), se identifica conform Planului de
amplasament si delimitare a imobilului, ANEXA nr.2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2. - Imobilul - teren, prevazut in prezenta hotarare, va face obiectul
intocmirii inventarului domeniului privat al Municipiului Campina, conform O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public $i privat al comunelor, al ora$elor, al municipiilor $i aljudeJelor, aprobate prin
H.G. nr.392/2020.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.

Pre$edinte de,,.
Consi^

Duran Afl(

Contrasemneaza,
Secreft^General,

EIena

Campina, 31 martie 2021
Nr.54



ANEXA nr.l
la H.C.L. nr.54/31 martie 2021

Pre$edinte de ^e
Consilier,
iran_Andrei

Nr.
Crt.

1

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

teren

Elemente de identificare

Adresa: DN1, T 16, Cc 444 partial si
Pd 439 partial
Vecinatati:
N - Municipiul Campina
S - Poenaru Georgeta
E-DN1
V - Ocolul Silvic Campina

Suprafata totala 13.717,00 mp

Anul
dobandirii
sau darii in

folosinta

2021

Valoarea de
inventar

""

>NN
Situatia
juridica
actuala

In curs de
reglementare



HLAIM Ut ANKLAbAHtlMI M UtLlMllAKt A iMUbiLULUl

Scara 1: 1000

Nr. cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imobilu!ui

13717

Nr. Cartea Funciara Unitatea Adinistrativ Teritoriala (UAT)

Campina

Nr.
parcela

1

Categoria de
folosinta

CC

PD

Total

A. Date referitoare la teren

Suprafata
[mp]

10389

3328

13717

Mentiuni

Teren neimprejmuitdelimitat prin gard
metalic intre punctele 2-9 si fara
imprejmuire intre puncte!e 9-42,1,2

B. Date referitoare la constructii

Cod Destinatia

Total

Suprafata construita la sol
[mp] Mentiuni

Suprala{a totjla masiirati) a imobiliilui = IJ717mp
Su]irafa(a din act = (3717 mp

Executant PASCU CONSTANTIN CATALIN

Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea tntocmirii documentatiei cadastrale

corespondenJa acesteia cu realitatea din teren

Semnatura $i $tampila

Data16.12.2020


