
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind atestarea apartenentei Ia domeniul privat al Municipiului Oinipina

a imobilului - teren m suprafata de 42,00 m.p. si constructie in suprafata
de 17,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, f.nr.

Tarla 83, Parcela Cc 260

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.409/13 noiembrie 2018 a
membrilor Comisiei buget, finante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun atestarea apartenentei la
domeniul privat al Municipiului Campina a imobilului - teren, in suprafata de 42,00
m.p. si constructie, in suprafata de 17,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Ecaterina Teodoroiu, f.nr. Tarla 83, Parcela Cc 260;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.410/13 noiembrie 2018, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.411/13 noiembrie 2018, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.412/13 noiembrie 2018, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.413/13 noiembrie 2018, promovat de Serviciul

urbanism, amenajarea teritoriului 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.69.414/
13 noiembrie 2018;

- Nota de fundamentare a Serviciului administrarea domeniului public $i privat,
inregistrata sub nr.30.184/13 noiembrie 2018;

,̂

In conformitate cu prevederile:
- art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate public, modificata si

completata;
- art.l 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
administraJia 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 atesta apartenenta la domeniul privat al Municipiului Campina a
imobilului - teren, m suprafata de 42,00 m.p. si constructie, in suprafata de 17,00
m.p., situat m Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, f.nr. Tarla 83, Parcela
Cc 260, identificat prin planul de situatie al imobilului, conform ANEXEI care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directieijuridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.

jdir/te de $edinta, Contrasemneaza,
isilier, - Secretar,

dl.Fratil^everius - Florin jr.Moldo|yeanu Elena
/ '

Campina, 21 noiembrie 2018
Nr. 167

CodFP-06-01,ver.l



INCADRAREmZONA Sc.l:5000
AMPLASAMENT

PLAN DE
SCARA: 1:200

Mun. Campina, str.Ecaterina Teodoroiu,
FN, T 83, Cc 260, Jud. Prahova.

Proprietar : Municipiul Campina
S teren din masuratori = 42.00 mp

contur(l,2, ,6,7,1)
Sc constructie (anexa) Cl=17.00 mp

' S ^,ru, Rll-*>"

Nota:Limitelenematerializateaufostindicate ^ t f A X f ' <'"t<^;'">f-.^?*
de catre reprezentantul primariei. X^S>.

Punctele 4,5,6,7, reprezinta proiectia planseului de beton al constructiei./^<_ otAS^

Intocmit: ing. Doina Stoicescu


