
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind trecerea imobilului compus din constructie - Sala de Educatie

Fizica Scolara, cu numar cadastral 22729-Cl si terenul aferent acesteia,
cu numar cadastral 22729, ambele inscrise in C,F. nr. 22729,

situat in Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.7, JudetuI Prahova,
din domeniul privat in domeniul public al MunicipiuIui Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.48.249/19 noiembrie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan Alin, prin care propune trecerea imobilului compus din constructie
- Sala de Educatie Fizica Scolara, cu numar cadastral 22729-Cl si terenul aferent
acesteia, cu numar cadastral 22729, ambele inscrise in C.F. nr.22729, situat in
Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.7, Judetul Prahova, din domeniul privat in
domeniul public al MunicipiuIui Campina;

Tinand seama de:
- referatul nr.47.620/16 noiembrie 2021 al Comisiei speciale de inventariere a

domeniului public si privat al MunicipiuIui Campina;
- raportul nr.48.339/19 noiembrie 2021, intocmit de Direc|iajuridica din cadrul

Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul nr.48.341/19 noiembrie 2021, intocmit de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul nr.48.344/19 noiembrie 2021, intocmit de Serviciul urbanism si

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

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

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

- avizul Secretarului General al MunicipiuIui Campina, inregistrat sub
nr.48.345/19 noiembrie 2021;

^,

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.863, lit."e" din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu

modificarile 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.(l) si alin.(2), lit."c", art.286, alin.(l) si alin.(4), art.289, art.296,
alin.(2) si ale punctului 5 din Anexa nr.4 la 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.(l) si 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 trecerea imobilului compus din construc|ie - Sala de Educatie
Fizica Scolara, cu suprafata construita la sol de 382,00 m.p. si suprafata desfasurata
de 415,00 m.p., cu numar cadastral 22729-Cl si terenul aferent acesteia in suprafata
de 1.484,00 m.p., cu numar cadastral 22729, ambele inscrise in C.F. nr. 22729, situat
in Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.7, Judetul Prahova,Tarla 83, Parcelele 725,
730/1, din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Campina, identificat
prin planul de amplasament si delimitare a imobilului, ANEXA la prezenta hotarare.

Art.2. - Aproba inventarierea in domeniul public al Municipiului Campina a
imobilului identificat conform art. 1 din prezenta.

Art.3. - Imobilul mentionat 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
al jude{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;
- Oficiului agricol.

Presedinte de $edin{a, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar General,

Rat Cosmin ^CTctr> Moldo^eanu Elena
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Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1 : 500

Nr. Cadastral Suprafata masurata Adresaimobilului

Mun. Campina, Str. Eruptiei, nr. 7, Tarla83r/
ParceleleCc725,CG730/1^Jud.^rahova ^ ,

^ruurv

22729 1484 mp

Nr. Cartea funciara Unitate Administrativ Teritcfriala

Campina - lntravilan

Nr. Parcela
Categoria de

folosinta
Suprafata

(mp)
Mentiuni

CC 1484
Teren imprejmuit partial cu gard de plasa de sarma si

partial neimprejmuit.

TOTAL 1484

COD construclie Destinatia
Suprafata construita

la sol (mp)
Mentiuni

C1 CAS 382
Constructia C1 - Sala de educatie fizica scolara (P), cu

S constr. la sol = 382 mp, Sc desfasurata = 415 mp.
TOTAL 382

Suprafatatotalamasurata aimobilului= 1484 mp
Suprafata din act = 1484 mp

Executant: STEREOGIS PROIECT SRL( RO - BJ -1365)
Prin: ing. lon Gheorghescu ( RO - BF -1824)

Conflrm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea
intocmirii documentatiei cadastrale si oorespondenta acesteia
cu realiatarea din teren
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