
CONSILlUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETULPRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Actului aditional la

Contractul de administrare nr.l0.609/16 aprilie 2018

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.058/22 iunie 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren$iu - Primarul Municipiului Campina si a d-lui ec.Pitigoi
Ioan - Adrian - Viceprimarul Municipiului Campina, prin care propun aprobarea
Actului aditional la Contractul de administrare nr.l0.609/16 aprilie 2018 aprobat prin
H.C.L. nr.36/22 martie 2018;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.059/22 iunie 2018, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.060/22 iunie 2018, promovat 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, finanJe, programe fman{are europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra$ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.69.061/
22iunie2018;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.867 - art.870 din Codul civil;
- art.l4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- art.36, alin.(2), lit."c" $i alin.(5), lit."a", art.ll5, alin.(l), lit."b" si art.l23,

alin.(l) 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 Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba Actul aditional la Contractul de administrare nr.lO.<509/
16 aprilie 2018 aprobat prin H.C.L. nr.36/22 martie 2018 privind darea in
administrarea Casei Tineretului a unor bunuri imobile, conform ANEXEI, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Primarul Municipiului Campina, m calitate de reprezentant legal al
unitatii administrativ - teritoriale, va semna pentru si in numele Municipiului
Campina, autentificarea Contractului de administrare, incheiat intre Municipiul
Campina si Casa Tineretului, conform legii.



Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- lnstitu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Direc|ieijuridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Casei Tineretului.

Pre^edinte de $edin
Consilier,

dl.Dochia Adri

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Mold^6anu Elena

Campina, 28 iunie 2018
Nr.99

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.99/28 iunie 2018
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ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE AD^S^C^RE
nr.l0.609/16 aprilie 2018

PARJILE CONTRACTANTE
MUNICIPIUL Campina, cu sediul in Bulevardul Culturii, nr.l8, prin

reprezentantul sau legal - Primar - ing.Tiseanu Horia Laurentiu si Secretar -
jr.Moldoveanu Elena, in calitate de proprietar,

Casa Tineretului, cu sediul in B-dul Nicolae Balcescu, nr.50, reprezentata legal
prin - director Buda Florin, in calitate de administrator.

In baza H.C.L. nr.99/28 iunie 2018 noi partile contractante, de comun acord, am
convenit la modificarea si completarea Contractului de administrare nr.l0.609/
16 aprilie 2018, conform prevederilor prezentului ACT ADITIONAL.

ArtI. - OBIECTUL CONTRACTULUI
j*.

In urma acordului de voin$ intervenit intre par^i, proprietarul imobilelor: ciadire
(S + P + 3E), Nr.cadastral 24690 - C1, suprafata construita desfasurata = 9.124,85
m.p., suprafata teren = 7.744,00 m.p., strand (doua bazine de inot, cabine, grup
sanitar), in suprafata de 3.663,00 m.p., Nr.cadastral 23503 si teren minifotbal, in
suprafata de 1.191,00 m.p., Nr.cadastral 23502, da in administrare Casei Tineretului
gestionarea (exercitarea dreptului de folosin^a, posesia) acestora, in vederea desfa$urarii
activita{ilor de intre^inere $i exploatare, in conformitate cu obligaJiile asumate prin
prezentul contract. In condi{iile respectarii dreptului de proprietate, bunurile vor fi
administrate sJ gospodarite intr-un sistem unitar, in sensul exploatarii lor conform
destina^iei.

Predarea - primirea bunurilor care fac obiectul prezentului contract se va
face prin proces - verbal de predare - primire.

Art.H. - DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o durata de 10 (zece) ani, dar poate fi revocat de

catre proprietar in mod unilateral daca acesta considera ca obliga{iile asumate prin
prezentul contract de catre administrator nu au fost indeplinite sau au fost indeplinite in
mod defectuos.



Art.III - Celelalte clauze cuprinse tn Contractul de adminis^re
16 aprilie 2018, raman nemodificate.

Prezentul act aditional s-a incheiat, astazi in 2(d&Ba) $xemplare, /
ambele considerate originale, cate unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia - Laurenfiu

ADMINISTRATOR,
dir. Buda Florin

SECRETAR,
jr.Moldoveanu Elena

DIRECTIA JURIDICA,
jr.Anton Iulian

DIRECTIA ECONOMICA,
ec.Tudorache Florentina - Alice

SERVICIUL ADPP,
ing.Crijanovschi Grigore




