
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniulj*qyat al

Municipiului Campina a unui mijloc fix cu durata normala de utilEare
consumata in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii acestuia

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.813/16 mai 2019 a d-lui
ing.Tiseanu Horia LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului 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.68.888/24 mai 2019, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.842/23 mai 2019, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.830/23 mai 2019, promovat de Serviciul

urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, programe fman^are europeana,
administrarea domeniului public $i privat sj agricultura;

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec$ia mediului
din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.889/24 mai
2019 In conformitate cu prevederile:

- O.G. nr.ll2/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcJiune,
casare si 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,
modificata si completata;

- 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.l. - Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al
Municipiului Campina a unui mijloc fix (constructie C17 - pavilion nr.l3, CF 24900 -
C17, valoare de inventar 30.210 lei, str.Voila, nr.ll4, Tarla 3, Parcela 49, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64), 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 Municipiului
Campina, identificat conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.3. - Patrimoniul Municipiului Campina se va modifica in mod
corespunzator prin eliminarea nr.crt.32 din Cap.IV, al Anexei la H.C.L. nr.99/2009
privind insusirea bunurilor care alcatuiesc inventarul domeniului public al
Municipiului Campina, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Campina sa semneze actul
aditional la contractul de administrare nr.26.483/5 octombrie 2018 incheiat mtre
Municipiul Campina $i Spitalul de Psihiatrie Voila Campina, ce are ca obiect imobilul
- cladire (constructie C17 - pavilion nr.l3), prevazut la ANEXA care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directiei juridice;
- DirecJiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Spitalului de Psihiatrie Voila Campina.

Pre$edinte de $edjnp, ^ Contrasemneaza,
Consilier, |' . . Secretar,

jr.Moldovpanu Elena
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CLASA DE IMPORTANTA "IV"

VERIFICATOR:
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EXPERT NUUELE

S.C. HOME A&l P
NR. INREG REG COU. J29/1567

Campino, slr. Siretului, nr. 2, jjd. Prahovo, tel.
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REFERAT DE VERIEICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

BENEFICIAR: SPITALUL DE PS!HIATRIE VOILA
AMPLASAMENT : MUNICIPIUL CAMPINA, STR. VO!LA,
NR.114, JUD.PRAHOVA

TITLU PROIECT :DESFI!NTARE CONSTRUCTIE C17
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