
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al

Municipiului Campina a terenului Tn suprafata de 215,00 m.p.,
situatin Municipiul Campina, str.Redutei, nr.lO, Tarla 83, Parcela Cc 18

Avand m vedere Referatul de aprobare nr.25.599/22 iunie 2021 al membrilor
Comisiei de specialitate buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun inventarierea si atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de
215,00 m.p., situat Tn Municipiul Campina, str.Redutei, nr.lO, Tarla 83, Parcela Cc
18;

Tinand seama de:
- raportul nr.25.704/23 iunie 2021, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.25.852/23 iunie 2021, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.26.082/24 iunie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.25.848/23 iunie 2021, promovat de Serviciul urbanism,

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, inregistrat sub
nr.26.099/24iunie2021;

In conformitate cu prevederile:
- art.41, alin.5^ din Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicita^ii imobiliare

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6, alin.(3) si ale art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(2), lit."c", art.354 si art.357 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. - Se aproba inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 215,00 m.p., situat m Municipiul
Campina, str.Redutei, nr.lO, Tarla 83, Parcela Cc 18, identificat prin planul de
amplasament si delimitare a imobilului, ANEXA la 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 mtocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judeJelor, aprobate
prin H.G. nr.392/2020.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directieijuridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.

Presedinte de sedin^a, Contras^mneaza,
Consilier, Secreta/General,

Filip Costel Moldov^anu EIena
/' L

Campina, 30 iunie 2021
Nr.97



PLAN DE AMPLASAMENT Sl DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara1:500

. cadastral Suprafata masurata a imobilului(mp)

215.00

HCL n: a*
Adresa imobilului tUrx ou

mun. Campina, str. Redutei, nr 10
intravilanjud. Prahova Ccn

U n itatea Administrativ Teritoriala(UAT)flT?Cartea Funciara nr.

Campina

dist: 8-9=005m
9-10=0^
10-11=U1
11-12=0^6
14-15=0,73
18-19=0,72
19-20KI,57

>

A. Date referitoare la teren

Nr.
parcela

1

Total

Categorie de
folosinta

Cc

Suprafata
(mp)

215.00

215.00

Mentiuni

B. Date referitoare la constructii

Cod Destinatia

Total

Suprafata construita la sol
(mp)

Mentiuni

Suprafata totala masurata =215.00 mp
Suprafata din act = mp

Confirm executarea masuratorilor la teren
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale
si corespondenta acesteia cu realitateadin

Executant:

Aut.seria R0
Campina,str.

Tel/Faxrg':
Tr

Data: iulie 202OWf/
| ̂  -

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

lnspector:

Semnatura si parafa
Stampila BCPI

Data:



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPD^A

CONSILIERI
Nr.25.599/22iunie2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind inventarierea si atestarea apartenentei la

domeniul privat al Municipiului Campina a terenuIui in suprafata de
215,00 m.p., situatin Municipiul Campina, str.Redutei, nr.lO,

TarIa 83, Parcela Cc 18

Subsemnatii: Ene Bogdan-Constantin, Filip Costel, Rat Cosmin-Gicu, Marcu
Florin si Gheorghe Roxana-Elena - membri ai Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local al Municipiului Campina - buget, finante, programe finantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura, in conformitate
cu prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si 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, cu modificarile si completarile
ulterioare, supunem analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare
privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 215,00 m.p., situat in
Municipiul Campina, str.Redutei, nr.lO, Tarla 83, Parcela Cc 18.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza Nota de fundamentare
intocmita de Serviciul ADPP, inregistrata sub nr.l7.308/23 aprilie 2021, prin care
invoca necesitatea atestarii apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina
a terenului in suprafata de 215,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Redutei,
nr.lO, Tarla 83, Parcela Cc 18, in vederea inscrierii in Cartea funciara a acestuia.

Prin Referatul nr.22.633/2 iunie 2021, Comisia Speciala de Inventariere a
domeniului public si privat al Municipiului Campina, in urma analizei Notei de
fundamentare, mentionata mai sus, propune adoptarea unei hotarari de Consiliu
local pentru inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 215,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, str.Redutei, nr.lO, Tarla 83, Parcela Cc 18.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului local
aprobarea prezentului proiect de hotarare.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.41, alin.5^ din Legea nr.7/1996 a cadastrului $i a publicita^ii

imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.l29, alin.(2), lit."c", art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39,

alin.(3), lit."g", art.354 si art.357 din O.U.G. nr.57/
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIERI,
Ene Bogdan - Constantin^
Filip Costel ^

iulie 2019 privind Codul

Rat Cosmin - Gicu
Marcu Florin
Gheorghe Roxana - EIena

Sorin.Modrogan
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