
CONSILIULLOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea schimbarii destinatiei unei locuinte (garsowlera) sittratatn

MunicipiuI Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.48Gv-
tronsonul I, etajul 3, din locuinta de necesitate in locuinta din fondul locativ

al Municipiului Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3.846/12 februarie 2020 al d-lui
ing.Tiseanu Horia - LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea schimbarii destinatiei unei locuinte (garsoniera) situata in MunicipiuI
Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 3, din locuinta de
necesitate in locuinta din fondul locativ al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.4.080/14 februarie 2020, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.4.081/14 februarie 2020, promovat de Directia investitii din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.4.083/14 februarie 2020, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.4.108/14 februarie 2020, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului General Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.4.084/14 februarie 2020;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.555 din Codul Civil;
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), Ht."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.75, alin.(l), lit."a" si lit."b", art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit. "f' si
"q" si art.354 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.57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba schimbarea destinatiei unei locuinte (garsoniera) situata in
MunicipiuI Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 3, din
locuinta de necesitate in locuinta din fondul locativ al Municipiului Campina.
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Art.2. - Locuinta prevazuta la art.l va fi repartizata in vederea inchirierii,
d-rei Georgeta Popescu, campioana olimpica la Jocurile Olimpice pentru Tineret de
la Lausanne - Elvetia, in proba de monobob, la data implinirii varstei majoratului,
respectiv 13 aprilie 2020.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- DirecJiei economice;
- Direc|iei investi^ii;
- Directiei juridice;
- Compartimentului indrumare asociatii de proprietari si

spatiu locativ;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- D-rei Georgeta Popescu.

Pre^edintede^edinfa, Contrasemneaza,
Cons i l i e r , - SecretarGeneral,

dl.Enache Drag6mir ir.Moldotfeanu Elena&Sf* i - J 7 ]7

. fc.

Campina, 20 februarie 2020
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