
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea Cap.IV, Punctul B, Nr.crt.21 din

Anexa Ia H.C.L. nr.99/30 iulie 2009

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.807/28 martie 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea Cap.IV, Punctul B, Nr.crt.21, din Anexa la
H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate inregistrat sub nr.68.808/ 28 martie 2018, promovat de

Directia investitii din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate inregistrat sub nr.68.809/28 martie 2018, promovat de

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

- raportul de specialitate inregistrat sub nr.68.810/28 martie 2018, promovat de
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.811/28 martie
2018;

In conformitate cu prevederile:
- pct.X si XIII din ANEXA la H.G.R. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor

tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunelor, ora$elor, municipiilor $i jude|elor;

- art.36, alin.(2), lit."c" din Legea nr.215/2001 privind administratia 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 Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Se aproba modificarea si completarea Cap.IV, Punctul B, prin
introducerea unei noi pozitii, avand Nr.crt.21, din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009
privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
Municipiului Campina, conform ANEXEI nr.l, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.II. - Terenul mentionat la art.l se identifica, conform ANEXEI nr.2, care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.III. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.5/
26 ianuarie 2012 privind aprobarea inventarierii in domeniul public al Municipiului
Campina a unui imobil - teren $i construc{ie, situat in Municipiul Campina,
str.Erup{iei, f.nr.



Art.IV. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc$iei investi{ii;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.

Pre^edinte de $edinJa,
Consilier,

d-na Albi

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Moldj5H^eanu Elena

Campina, 2 apriIie 2018
Nr.50

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA NR.1
la H.C.L. nr.50/2 aprilie 2018

Pre$edintele $edin$ei,
Consilier,

d-na AIbu Elena

CAPITOLUL IV

B. UNITATI DE INVAJAMANT (GRADINITE,
GRUPURI $COLARE, COLEGIU NATI

BUNURIIMOBILE

Nr.

crt.

0

21.

Codul de
clasificare

1

1.6,2

Denumirea bunului

2

Teren destinat
construirii unei
gradini{e

EIemente de identificare

3

Adresa: str.Uniunea Europeana, nr.3, Tarla
83,ParcelaCc717
Suprafata = 3.800,00m.p.
Vecinataji:
N - str.Uniunea Europeana
S - Nr.cadastral 27025 (proprietate publica
a Municipiului Campina)
E - Nr.cadastral 27025 (proprietate publica
a Municipiului Campina)
V - Proprietate publica a Municipiului
Campina $i Nr.cadastral 25427

Anul
dobandirii
sau, diipS caz,
d3rii Tn
folosint3

4

Valoare de
inventar

- lei -ICI

5

Situatia juridica
actual3 - denumire
act proprietate sau
alte acte doveditoare

6

H.C.L. nr.50/
2 aprilie 2018



INCADRARE IN ZONA Sc. 1:5000

PLAN DE SITUATIE
SCARA: 1:500

Mun. Campina, Str. Uniunea Europeana, Nr. 3, Tarla 83, Parcela Cc717, Jud. Prahova.
Proprietar: Municipiul Campina - domeniul public

S terenmasurat = 3800.00mp (delimitatdeperimetrul l,2,3, ....,22,23,1)
Sc la sol Cl-ANEXA(fosta,, Ferama porci lRA ") = 373.00 mp

AMPLASAMENT

Hotarele au fost identificate de proprietar.



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.68.807/28martie2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurentiu, in calitate de Primar al 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 proiectuI de hotarare
privind modiflcarea si completarea Cap.IV, Punctul B, Nr.crt.21, din Anexa Ia
H.C.L. nr.99/30 iuIie 2009 privind Tnsusirea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public aI Municipiului Campina.

Pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014 - 2020, Axa
prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale este necesar ca la depunerea
proiectului aplicantul sa faca dovada detinerii in proprietate a unui teren cu suprafata
cuprinsa intre 2.000 m.p. - 4.000 m.p, pe care sa se realizeze obiectivul de investitii.

Dovada proprietatii trebuie sa se faca in baza unui extras de Carte funciara din
care sa rezulte intabularea, emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii proiectului.
inscrierea in Cartea funciara poate fi si provizorie, urmand ca in termen de 12 luni de
la semnarea contractului de fmantare, beneficiarul sa finalizeze demersurile necesare
inscrierii definitive.

Ca urmare a analizei situatiei terenurilor disponibile pentru realizarea unui
astfel de proiect si tinand cont de nevoile educationale ale cetatenilor din zona
respectiva, serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Campina au
identificat si propus ca aceasta lucrare sa se realizeze pe terenul in suprafata de
3.800,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana, nr.3.

Din acest considerent, propun Consiliului local completarea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Campina prin introducerea
unei noi pozitii, avand Nr.crt.21, la Cap.IV, Punctul B din Anexa la H.C.L. nr.99/
30 iulie 2009.

Cadrul legal aplicabil:
- pctX si XIII din ANEXA la H.G.R. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor

tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunelor, oraselor, municipiilor $i jude{elor;

- 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 Hm*ia-Laurentiu

edit.B.L. T^J CodFP-06-02,ver.l


