
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiul

a terenului in suprafata de 196,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
Aleea Parcului, nr.l5D, Tarla 83, Parcelele Ds 727 partial, Cc 730 partial

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.409/14 noiembrie 2017 a
membrilor Comisiei buget, finante, programe finan{are europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun atestarea apartenentei la
domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 196,00 m.p.,
situat in Municipiul Campina, Aleea Parcului, nr.l5D, Tarla 83, Parcelele Ds 727
partial, Cc 730 partial;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.410/14 noiembrie 2017, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul de specialitate nr.69.411/14 noiembrie 2017, promovat de Serviciul
urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul de specialitate nr.69.412/14 noiembrie 2017, promovat de Serviciul
buget, finante, contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul Comisiei buget, finante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului local
al Municipiului Campina;

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

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.413/
14noiembrie2017;

In conformitate cu prevederile:
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- art. 1 din Normele privind organizarea $i efectuarea inventarierii elementelor

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

- art.36, alin.(2), lit."c", art.ll9 si art.l21 din Legea nr.215/2001 privind
administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata;

in temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001 privind administra#a publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se atesta apartenenta la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafate de 196,00 m.p., situat in Municipiul Campina, Aleea Parcului,
nr.l5D, Tarla 83, Parcelele Ds 727 partial, Cc 730 partial, identificat prin schi{a de
plan, ANEXA la prezenta hotarare.



Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Instiu4iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Serviciului buget, fmante, contabilitate;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Oficiului agricol.

Presedinte de
Consilier,

d-na

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.MoJ&6veanu Elena

Campina, 28 noiembrie 2017
Nr. 187

CodFP-06-01,ver.l



INCADRARE lN ZONA Sc. 1:5000

PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:200

Mun. Campina, Aleea Parcului, Nr. 15D,

Tarla 83, Parcelele Ds727 partial, Cc730 partial, Jud. Prahova

Proprietar: Mun.Campina -domeniul privat
S teren din masuratori = 196.00 mp ,contur (1,2,3,4,1)

VALABIL NUMAI QUVIZA O.C.P.I PRAHOVA

Intocmit: i"rig. Doina/Stoicescu



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.69.409/14 noiembrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Albu Elena, Lupu Livia - Rodica, Bondoc Viorel - Gheorghe,
Frincu Anda - Lorena si Dochia Adrian - membri ai Comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului local al Municipiului Campina - buget, fmante, programe
fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintam la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat aI Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 196,00 m.p., situat in Municipiul Campina, Aleea Parcului,
nr.l5D, Tarla 83, Parcelele Ds 727 partial, Cc 730 partial.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza cererea d-nei Radulescu Anda
Rebeca, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.28.130/l noiembrie
2017, prin care solicita inventarierea terenului in suprafata de 196,00 m.p. situat m
Municipiul Campina, Aleea Parcului, nr.l5D, pe care il detine in baza contractului
de inchiriere nr.4.965/15 martie 2013 si a contractului de inchiriere nr.4.966/
15martie2013.

Atestarea apartenentei la domeniul privat a terenului mentionat anterior, m
suprafata de 196,00 m.p., se realizeaza in vederea intocmirii documentatiei necesare
efectuarii lucrarii de cadastru, necesara eliberarii autorizatiei de construire pentru un
garaj.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- prevederile art. 1 din Normele privind organizarea $i efectuarea inventarierii

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

- prevederile art.36, alin.(2), lit."c", art.45, alin.(3), art.ll5, alin.(l), lit."b",
art.ll9 si art.l21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata.

CONSILIgtyy;

d-na Albu Elena
d-na Lupu Livia - Rodica ff^
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edit.B.L.
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