
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea inventarierii si atestarea apartenentei la

privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 2.243,00 m.p.,
situatTn Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana,

Tarla 83, Parcela Cc721

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l3.506/30 martie 2022 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina prin care propune aprobarea
inventarierii si atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafata de 2.243,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Uniunea
Europeana, Tarla 83, Parcela Cc721;

Tinand seama de:
- referatul nr.l0.948/15 martie 2022 al Comisiei speciale de inventariere a

domeniului public si privat al Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.565/31 martie 2022, intocmit de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.568/31 martie 2022, intocmit de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.672/31 martie 2022, intocmit de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.674/31 martie 2022, intocmit de Serviciul urbanism, amenajarea

teritoriului din cadrul Prim[riei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l3.676/31martie2022;

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.l din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor

de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul M.F.P.
nr.2861/2009;

- art.552, art.553, alin.(l) si art.557, alin.(2) si alin.(4) din Legea nr.287/2009 -
Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

- art.36, alin.(l) din Legea nr.l8/1991 privind fondul funciar, republicata,
modificata si completata si ale Deciziei I.C.C.J. nr.22/2016 privind pronun{area unei
hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ceea ce prive$te
regimul juridic al terenurilor din intravilanul localitatilor, ramase la dispozi^ia
autoritaJilor administra^iei publice locale de la persoanele care au decedat sJ/sau nu au
mo$tenitori;



- 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;

- art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."c" si art.354 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.(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. - Aproba inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 2.243,00 m.p., situat m Municipiul
Campina, str.Uniunea Europeana, Tarla 83, Parcela Cc721, identificat prin planul de
situatie, care constituie ANEXA la prezenta hotarare.

Art.2. - Imobilul-teren, prevazut in prezenta, 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 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.3. - Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice:
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului
- Oficiului agricol.

Pre$edihte de $edin
Cdhsilier, *

Davidescu Florin -

Contrasemneaza,
Secref^rGeneral,

MoldbVeanu Elena

Campina, 31 martie 2022
Nr.70
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.l3.506/30martie2022

REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotarare privind aprobarea inventarierii si

atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina
a terenului in suprafata de 2.243,00 m.p.,

situatTn Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana,
Tarla 83, Parcela Cc721

Subsemnatul Moldoveanu Ioan-Alin, in calitate de Primar al Municipiului
Campina, 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
ale 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, cu modificarile si
completarile ulterioare, supun analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de
hotarare privind aprobarea inventarierii si atestarea apartenentei la domeniul
privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 2.243,00 m.p., situat
in Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana, Tarla 83, Parcela Cc721.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa formulata de catre
asociatiile de locatari nr.862 (bl.E4), nr.313 (bl.E3), nr.941 (bl.E7) si nr.836 (bl.El 1 si
bl.E13), inregistrata la Primaria Municipiului Campina cu nr.28.929/04 dec.2019 prin
care se solicita modernizarea cailor de acces din zona.

^

In urma analizei si verificarii documentelor gestionate de compartimentul de
resort din cadrul Primariei Municipiului Campina, Serviciul ADPP a intocmit Nota de
fundamentare nr.9.560/7 martie 2022, in care se precizeaza urmatoarele:

- Imobilul - teren, in suprafata masurata de 2.243,00 m.p. este situat in
Municipiul Campina, la intersectia strazilor Eruptiei si Uniunea Europeana, T 83,
Cc721 si nu este inscris in Cartea Funciara, nefiind inventariat;

- fn conformitate cu Planul Cadastral al Municipiului Campina, intocmit de
O.C.O.T.A. Prahova in anul 1985, terenul figureaza in tarlaua T83, Parcela Cc721;

.̂

- In Registrul Cadastrului Funciar al Orasului Campina, Judetul Prahova, din
anul 1985, Registrul Cadastral al Parcelelor, imobilul figureaza la indexul alfabetic al
posesorilor cu Cod posesor 13-50, parcela Cc721, categoria de folosinta
curti-constructii, posesor Consiliul Popular Campina.

Prin referatul nr.l0.948/15 mar.2022, Comisia speciala constituita in vederea
inventarierii domeniului public si privat al U.A.T., in baza documentelor analizate si a
evidentelor gestionate de compartimentul de specialitate, a propus inventarierea si
atestarea apartenentei la domeniul privat al U.A.T. Campina a terenului in suprafata
de 2.252,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana, Tarla 83,
Parcela Cc721, dar in urma masuratorilor efectuate de firma autorizata de cadastru a
rezultat suprafata de 2.243,00 m.p.

Fata de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului
Local al Municipiului Campina, proiectul de hotarare privind inventarierea si atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de
2.243,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana, Tarla 83, Parcela
Cc721.



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

imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.l din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin
Ordinul M.F.P. nr.2861/2009;

- prevederile art.552, art.553, alin.(l) si art.557, alin.(2) si alin.(4) din Legea
nr.287/2009 - Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

- prevederile art.36, alin.(l) din Legea nr.l8/1991 privind fondul funciar,
^

republicata, modificata si completata si ale Deciziei I.C.CJ. nr.22/2016 privind
pronum;area unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ceea
ce priveste regimul juridic al terenurilor din intravilanul localitaJilor, ramase la
dispozi|ia autorita$ilor administraJiei publice locale de la persoanele care au decedat
$i/sau nu au mo$tenitori;

- prevederile art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."c", art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat
cu art.l39, alin.(2) si art.354 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR,
MoIdoveanu Ioan Alin


