
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al Municipiului Campina

a terenului in suprafata de 4,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Milcovului, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 112

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.69.342/8 decembrie 2016 a d-lui ing.Tiseanu Horia

Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea inventarierii in
domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 4,00 m.p., situat in
Municipiul Campina, str.Milcovului, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 112;

- rapoartele de specialitate promovate de Serviciul administrarea domeniului public si
privat si Biroul urbanism, amenajarea teritoriului;

- rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv:

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

- Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia mediului;
- avizul secretarului Municipiului Campina;
Luand in considerare dispozhiile art.4 $i art.22 din Legea nr.213/1998 privind

bunurile proprietate publica;
Vazand dispozniile art.l din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor $i capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul
nr.2.861/2009;

Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."c" $i art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata;

in temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba inventarierea in domeniul privat al Municipiului Campina a

terenului in suprafata de 4,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Milcovului,
f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 112, identificat prin schi{a de plan, ANEXA la prezenta
hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Direc^iei investi{ii;
- Biroului urbanism si amenajarea teritoriului;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Oficiului agricol.

Contrasemneaza,
Consilier, Y f ^ > A Secretar,

dl.Dima Gahr4er-teiu ^ ^ jr.Moldoveanu Paul

Campina,
,
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INCADRARE IN ZONA Sc. 1:5000

PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:200

Mun. Campina, Str. Milcovului, nr. FN, Tarla 83, Ccl 12, Jud. Prahova.

Proprietar: Mun. Campina - Domeniul privat

S teren din masuratori = 4.00 mp, (deiimitata de puncteie i, 2,3,4)

AMPLASAMENT



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPlUL CAMPWA

PRIMAR
Nr.69.342/8 decembrie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina,
in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra^iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
inventarierii in domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 4,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Milcovului, f.nr., Tarla
83, Parcela Cc 112.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza cererea d-nei Buica Gherghina,
mregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.23.339/14 septembrie 2016,
prin care solicita incheierea unui contract de superficie pentru un teren Tn suprafata de
aproximativ 5,00 m.p., aflat sub proiectia balcoanelor de la etajele superioare, situat
m Municipiul Campina, str.Milcovului, f.nr.

Pe terenul respectiv este edificat un balcon pe care petenta l-a dobandit in anul
2003 odata cu achizitionarea apartamentului, fara ca aceasta sa sesizeze la acel
moment ca in Anexa contractului de vanzare nu era evidentiat acest teren.

Cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea autorizatiei de construire necesara
pentru inlocuirea tamplariei, Directia Politia Locala - Serviciul control a constatat ca
pentru edificarea balconului aferent locuintei nu s-a eliberat autorizatie de construire,
dispunandu-se, ca si masuri, oprirea oricaror lucrari de construire si intrarea in
legalitate.

Inventarierea in domeniul privat a terenului mentionat anterior se realizeaza in
vederea intocmirii documentatiei necesare efectuarii lucrarii de cadastru si a
incheierii contractului privind constituirea dreptului de superficie.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.4 $i art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate

publica;
- prevederile art.l din Normele privind organizarea $i efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor $i capitalurilor proprii aprobate prin
Ordinulnr.2.861/2009;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."c", art.45, alin.(3) si art.ll5, alin.(l), lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata.

PRIMAR,
ing. Tiseanu Horia Laurentiu

edit.B.L.
CodFP-06-02,ver.l


