
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.61/29 mai 2003

in folosinta gratuita, pe termen limitat, a suprafetei de 1.500,00 m.p.,
Directiei Generale pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prahova

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.6.728/16 martie 2020 al membrilor
Comisiei de specialitate buget, finante, programe finantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun modificarea si
completarea H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe
termen limitat, a suprafetei de 1.500,00 m.p., Directiei Generale pentru Agricultura si
Industrie Alimentara Prahova;

Tinand seama de:
- raportul nr.7.080/18 martie 2020, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.7.167/19 martie 2020, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.7.346/20 martie 2020, promovat de Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea

domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina;

- avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protecJia
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.7.347/20 martie 2020;

in conformitate cu prevederile:
- art.41, alin.(5^) din Legea nr.7/1996 a cadastrului $i a publicita{ii imobiliare

republicata, modificata si completata;
- prevederile art. 1 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobate prin
Ordinulnr.2.861/2009;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- prevederile art.l29, alin.(2), lit."c" si art.354 din O.U.G. nr.57/3 iulie 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.I. - Art.l al H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind atribuirea in folosinta
gratuita, pe termen limitat, a suprafetei de 1.500,00 m.p., Directiei Generale pentru
Agricultura si Industrie Alimentara Prahova se modifica si se completeaza si va avea
urmatorul cuprins:



"Art.l.(l) - Atesta apartenenta la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafata de 1.500,00 m.p., situat in Municipiul Campina, Tarla 8,
Parcela P263, punctul "Dealul Muscel", identificat prin planul de situatie, ANEXA
care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) - Aproba atribuirea in folosin|a gratuita. DirecJiei Generale pentru
Agricultura si Industrie Alimentara Prahova a terenului in suprafa|a de 1.500,00 m.p.,
situat pe "Dealul Muscel".

(3) - Terenul atribuit in folosin|a gratuita se identifica prin schi^a,
ANEXA la prezenta hotarare.

(4) -Terenul respectiv va fi utilizat pentru amenajarea unui Punct de
lansare.

^,

(5) - In Punctul de lansare se vor efectua lucrari de combatere a
caderilor de grindina si stimularea precipita{iilor".

Art.II. - Anexa la H.C.L. nr.61/2003 se inlocuieste cu Anexa la prezenta
hotarare.

Art.III.(l) - Cu data adoptarii prezentei isi inceteaza valabilitatea Planul de
situatie - anexa la Contractul de comodat incheiat intre Municipiul Campina si
Administratia Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor,
aprobat prin H.C.L. nr.l9/25 februarie 2010.

(2) - Contractul de comodat nr.9.574/16 mai 2012 se va modifica prin
act aditional, in sensul reglementarii amplasamentului terenului conform ANEXEI -
Plan de situatie, la prezenta hotarare.

Art.IV. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Autoritatea

pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si
de Crestere a Precipitatiilor;

- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol.
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Plan de situaqe
SCARA 1:1000

Amplasament: Mun. Campina, Tarla 8, Parcela P263, Jud. Prahova.

Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPINA - domeniul privat

Smasurat=1500.00mp.

(Delimitat de perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1).

INCTORARE IN ZONA Sc. 1:5000

AMPLASAMENT

nr.cad.23808
(Cazarma 1608)

VALABItimMAI CU VIZA O.C.P.I P

Hotarele au fost identificate de proprietar. / /
/ /
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