
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea trecerii din domeniuI public in domeniul privat al

MunicipiuIui Campina a unui mijIoc flx cu durata normala de utilizare
consumata in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii acestuia

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.800/28 martie 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul MunicipiuIui Campina, prin care propune
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al MunicipiuIui Campina a
unui mijloc fix cu durata normala de utilizare consumata in vederea scoaterii din
functiune, valorificarii si casarii acestuia;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.801/28 martie 2018, promovat de Directia

investitii din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul de specialitate nr.68.802/28 martie 2018, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul de specialitate nr.68.803/28 martie 2018, promovat de Serviciul

urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul de specialitate nr.68.804/28 martie 2018, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- avizul secretarului MunicipiuIui Campina, inregistrat sub nr.68.805/

28martie2018;
In conformitate cu prevederile:
- O.G. nr.ll2/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,

casare sJ valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului $i
al unita{ilor administrativ - teritoriale;

- art.lO, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- art.36, alin.(2), lit."c" 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{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al MunicipiuIui Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al
MunicipiuIui Campina a unui mijloc fix (constructie in suprafata de 373,00 m.p.,
str.Uniunea Europeana, nr.3, Tarla 83, Parcela Cc 717), cu durata normala de utilizare
consumata in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii acestuia,
identificat conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Aproba scoaterea din functiune, valorificarea si casarea mijlocului fix
cu durata normala de utilizare consumata apartinand domeniului privat al MunicipiuIui
Campina, identificat conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta
hotarare.



Art.3. - Patrimoniul Municipiului Campina se va modifica in mod
corespunzator.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directiei juridice;
- DirecJiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.
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Adresa: Mun.campina,
Str.Uniunea Europeana, nr.3,T83 Cc717
Jud.Prahova.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.68.800/28martie2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul: ing.Tiseanu Horia Laurenpu - 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 si Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
trecerii din domeniuI public in domeniul privat al Municipiului Campina a
unui mijloc flx cu durata normala de utilizare consumata in vederea scoaterii
din functiune, valorificarii si casarii acestuia.

* ' *
Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a obtinerii

acordului de principiu al Consiliului local m sedinta ordinara din data de 22 martie
2018 referitor la schimbarea amplasamentului pe care urmeaza sa fie propusa
edifIcarea unei gradinite, cu fonduri europene nerambursabile.

Schimbarea amplasamentului aprobat initial este impusa de faptul ca Tn Planul
Urbanistic General acesta figureaza ca fiind situat in zona centrala - subzona
locuintelor colective cu regim de construire continuu si discontinuu si inaltime
maxima P+4 niveluri, iar pentru construirea unitatii de invatamant ar fi fost necesara
intocmirea unei documentatii P.U.Z.

In vederea indeplinirii criteriilor de eligibilitate prevazute in Ghidul de
fmantare, pentru terenul respectiv, trebuie sa se faca dovada inscrierii acestuia in
Cartea funciara, iar extrasul din care sa rezulte intabularea, trebuie emis cu maxim
30 de zile inainte de depunerea proiectului.

In cadrul sedintei tehnice din data de 22 martie 2018 a fost identificat si
propus pentru realizarea acestei investitii terenul aferent fostei gospodarii anexe a
S.C. I.R.A. S.A., care corespunde atat din punct de vedere al suprafetei, cat si in
ceea ce priveste pozitionarea fata de blocurile de locuinte si noul cartier in care au
fost construite locuinte pentru tineri, in baza Legii nr.l5/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuin{e proprietate personala, republicata.

Avand in vedere faptul ca pe acest teren se afla o constructie (fosta
gospodarie anexa) care nu a mai fost utilizata de cel putin 27 de ani, propun trecerea
din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Campina a mijlocului fix cu
durata normala de utilizare consumata in vederea scoaterii din functiune,
valorificarii si casarii acestuia.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile O.G. nr.ll2/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere

din func{iune, casare $i valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul
public al statului sj al unita^ilor administrativ - teritoriale;

- prevederile art.lO, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publica;



- 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 administraJia publica locala,
republicata, modificata si completata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Laurentiu
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