
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind darea in folosinta gratuita Scolii Gimnaziale "1

terenului proprietate publica a Municipiului Cal
in suprafata de 497,00 m.p., str.Eruptiei, f.nr.,T 83, Parcela 12l

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.23.043/2 octombrie 2019 al d-lui
ing.Tiseanu Horia - LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
darea in folosinta gratuita Scolii Gimnaziale "Ion Campineanu" a terenului
proprietate publica a Municipiului Campina, in suprafata de 497,00 m.p.,
str.Eruptiei, f.nr.,T 83, Parcela 725, Parcela 730/1;

- raportul nr.23.293/4 octombrie 2019, promovat de Directiajuridica din cadrul
Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.23.311/7 octombrie 2019, promovat de Directia economica din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.23.294/4 octombrie 2019, promovat de Serviciul administrarea
domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina, modificat si
completat cu raportul nr.23.405/7 octombrie 2019;

- raportul nr.23.295/4 octombrie 2019, promovat de Serviciul urbanism,
amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul 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 comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.23.296/
4octombrie2019;

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor n.ormative, republicata, modificata si
completata;

- art.l08, lit."d", art.l29, alin.(2), lit."c" si alin.(6), lit."b", art.288, alin.(3),
art.290, art.297, alin.(l), lit."d" si art.349 - art.353 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit"g" din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba darea in folosinta gratuita Scolii Gimnaziale "Ion
Campineanu" a terenului proprietate publica a Municipiului Campina, in suprafata de
497,00 m.p., str Eruptiei, f.nr.,T 83, Parcela 725. Parcela 730/1, cu valoare de
inventar 272.699 lei, identificat conform Planului de amplasament si delimitare, care
constituie ANEXA la prezenta hotarare.



Art.2. - Terenul este destinat desfasurarii activitatilor educative si recreative in
cadrul procesului de invatamant a elevilor claselor pregatioare.

Art.3.(l) - Folosinta gratuita se acorda pe o durata de 10 ani cu posibilitatea
prelungirii pe baza hotararii Consiliului Local adoptata in acest sens.

(2) - Predarea - primirea terenului se va face pe baza de proces - verbal
incheiat intre Municipiul Campina, prin Primar si Scoala Gimnaziala "Ion
Campineanu", prin Director, in termen de maxim 15 zile de la data adoptarii
prezentei hotarari.

Art.4.(l) - Scoala Gimnaziala "Ion Campineanu", in calitate de institutie
publica beneficiara a dreptului de folosinta gratuita, are urmatoarele obligatii:

- sa foloseasca bunul potrivit destina$iei in vederea careia i-a fost
acordata folosinta gratuita;

- sa prezinte, anual, Consiliului local Campina, rapoarte privind
activitatea de utilitate publica desflsurata, gradul de implementare la nivelul
colectivitatii, precum si prognoze si strategii pentru perioada urmatoare;

- sa permita accesul Consiliului local Campina pentru efectuarea
controlului asupra bunurilor;

- sa nu modifice bunul, in parte ori in integralitatea lui;
- la incetarea folosin$ei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a

primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si liber de
orice sarcini;

- sa suporte cheltuielile de intretinere a terenului potrivit destinatiei sale;
- sa tina evidenta fmanciar - contabila a terenului, distinct in

contabilitate, conform legii.
(2) - FolosinJa dobandita in baza hotararii Consiliului local, nu poate fi

transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
(3) - Titularul dreptului de folosinta gratuita are obligatla de a informa

Consiliul local cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate publica,
precum si la existen|a unor cauze sau iminenJa producerii unor evenimente de natura
sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului.

Art.5.(l) - Dreptul de folosinta gratuita inceteaza inainte de data expirarii
duratei in situatia in care beneficiarul acestuia nu isi respecta obligatiile prevazute in
prezenta hotarare.

(2) - Autoritatea publica deliberativa poate solicita incetarea folosintei
gratuite si restituirea terenului atunci cand interesul public legitim o impune.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direct^iei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Scolii Gimnaziale"Ion Campineanu".

Presedinte de 5edin^a,x^o^^v;^. Contrasemneaza,
Consilier, "^^"" Secretar,

jr.MoI^veanuElena
'

Campina, 7

Nr.l35 CodFP-06-01,ver.l



ANEXA NR.1.36 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:500

Nr. cadastral

Cartea Funciara nr.

Suprafata masurata

497mp

Adresa imobilului

Municipiu! Campina, Str. Eruptiei, Nr. FN, T83, Parcela 725, 730/1 ,
iud. Prahova. intravilan

UAT. CAMPINA

C-li , it> vli(j DC. Vi ^TlI'- C >^ ' ^P

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela Categoria de folosinta

Cc

Total

Suprafata (mp)

497

497

Menhuni

Teren partial lmprejmuit

B. Date referitoare la constructii

Cod constr.

Total

Destinatia Suprafata construita
la sol (mp)

Mentiuni

Suprafata totala masurata a imobilului=497 mp

Suprafata din act = 497mp

Executant: SC PROTELCO/EPURE LAURENTIA
ELENA

Aut. A.N.C.P.I.
Seria RO-B-J nr. 1402, 06.112018

Confirm executarea masuratorilor la teren
corectitudinea intocrnioidocumentatiei cadastrale
sl corespondenta';aeeSte1acu'realitatea din teren.

Semnatura si

Data: 09.2019

lnspector

Conrirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribmr<
numarului cadastral

Semnatura si parafa

Data:

Stampila BCPI




