
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe durata realizarii lucrarii
de investitie, a terenului aflat in proprietatea privata a Municipiului Campina,

in suprafata de 1.408,00 m.p., situatin Municipiul Campina,
str.Uniunea Europeana, nr.2, catre Agentia Nationala pentru Locuinte,

in vederea construirii unui bloc de locuinte cu credit ipotecar

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.723/15 martie 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe durata realizarii lucrarii de investitie, a
terenului aflat in proprietatea privata a Municipiului Campina, in suprafata de
1.408,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana, nr.2, catre
Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii unui bloc de locuinte cu
credit ipotecar;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate comun nr.68.724/15 martie 2018, promovat de

Directia investitii si Serviciul administrarea domeniului public si privat din cadrul
Primariei Municipiului Campina;

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fman|e, programe finan{are europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- raportul Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie
$i protecJia mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.725/
15martie2018;

Luand act de adresa nr.5.253/20 martie 2018 transmisa de Agentia Nationala
pentru Locuinte, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.8.348/
20martie2018;

In conformitate cu prevederile:
- art.3 din Legea nr.l52/1998 privind infiin|area Agen{iei Na{ionale pentru

Locuin{e, republicata, modificata si completata;
- articol unic din Legea nr.l48/2001 pentru aprobarea Ordonan{ei de Urgen{a a

Guvernului nr.l48/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor
destinate construirii de locuin{e prin AgenJia Na^ionala pentru Locuin{e;

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

A

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



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe durata realizarii
lucrarii de investitie, a terenului aflat in proprietatea privata a Municipiului Campina,
in suprafata de 1.408,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana,
nr.2, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii unui bloc de
locuinte cu credit ipotecar, identificat conform ANEXEI, care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2. - Se mandateaza Primarul Municipiului Campina sa semneze pentru si
in numele Municipiului toate documentele emise in vederea realizarii obiectivului de
investitii prevazut la art. 1.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Agentiei Nationale pentru Locuinte;
- Direc{iei investi^ii;
- Directiei economice;
- Directieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului public ^i privat;
- Serviciului urbanism ^i amenajarea teritoriului.

Pre$edinte de :
Consilier,

d-na Alb

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.M&Ktoveanu Elena

Campina, 22 martie 2018
Nr.35
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PLAN DE SITUATIE
Scara: 1:500

Amplasament: Mun. Campina, Str. Uniunea Europeana, Nr.2 (fost Str. Eruptiei, f.n.),
Tarla 83, Parcela Cc717, Jud. Prahova.

Proprietar MUNICIPIUL CAMPINA -domeniull privat
S teren masurat= 1408.00 mp (contur 1,2,3,...,7,8,1)

S acte=1296.00 mp (nr.cad.25227, inscris in CF 25227 Campina)

dUo*

Se propune actualizarea informatiilor cadastrale, in sensul modificarii limitei si suprafetei j

cu nr.cad.25227, inscris in CF 25227 Campina, de la S=1296.00 mp la S=1408.00 mp
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Hotarele au fost identificate de catre proprietar.



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUMCIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.68.723/15martie2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina,
m conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare si Functionare al Consiliului local al Municipiului Campina, maintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
transmiterii in folosinta gratuita, pe durata realizarii lucrarii de investitie, a
terenuIui aflat in proprietatea privata a Municipiului Campina, in suprafata de
1.408,00 m.p., situatin MunicipiuI Campina, str.Uniunea Europeana, nr.2, catre
Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii unui bloc de locuinte
cu credit ipotecar.

Primaria Municipiului Campina intentioneaza sa realizeze in colaborare cu
ANL Bucuresti, un bloc de locuinte ce vor fi contractate de catre beneficiari prin
credit ipotecar.

ANL Bucuresti a comunicat prin scrisoarea nr.3491/22.02.2018, procedura de
pregatire-promovare a investitiei si lista documentelor necesare in acest scop.

In vederea realizarii acestui bloc cu credit ipotecar, s-a identificat terenul in
suprafata de 1.408,00 mp cu Nr.cadastral 25227, situat pe str.Uniunea Europeana,
nr.2, MunicipiuI Campina , ce apartine domeniului privat al Municipiului Campina.

In baza Legii nr.243/16.05.2001 privind reglementarea regimului juridic al
terenurilor destinate construirii de locuinte prin ANL, dupa fmalizarea lucrarilor
terenul revine in proprietatea Municipiului Campina.

Din aceasta suprafata, cota aferenta spatiilor locative va fi vanduta sau
concesionata beneficiarilor de apartamente, iar restul terenului va fi ocupat de alei,
spati verzi, etc..

Primaria va realiza, din bugetul local, decat bransarea imobilului la utilitatile
existente pe amplasamentul propus.

Predarea se va realiza pe baza Contractului de transmitere in folosinta gratuita
a terenului pe perioada construirii locuintelor.

Este necesara imputernicirea Primarului Municipiului Campina, ing.Tiseanu
Horia Laurentiu pentru semnarea tuturor documentelor emise in vederea realizarii
obiectivului de investitii.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.3 din Legea nr.l52/1998 privind infiin^area Agen{iei

Na|ionale pentru Locuin{e, republicata, modificata si completata;
- prevederile articolului unic din Legea nr.l48/2001 pentru aprobarea

Ordonan{ei de Urgen{a a Guvernului nr.l48/1999 privind reglementarea regimului
juridic al terenurilor destinate construirii de locuin{e prin Agen{ia Na^ionala pentru
Locuin{e;



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

PRIMAR,
ing.Tiseanu Hqria Laurentiu
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