
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJULPRAHOVA
' " v

HOTARARE
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina

*"*i>

a terenului in suprafata de 367,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Redutei, nr.l4, Tarla 83, Parcela Cc 18

Avand m vedere Referatul de aprobare nr.l8.513/14 august 2020 al membrilor
Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului, prin care propun atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului
Campina a terenului in suprafata de 367,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Redutei, nr.l4, Tarla 83, Parcela Cc 18;

Tinand seama de:
- raportul nr.l8.514/14 august 2020, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l8.951/20 august 2020, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l8.516/14 august 2020, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l8.515/14 august 2020, promovat de Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei buget, fmante, programe fmantare 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.l8.952/20 august 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;
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

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

- art.l29, alin.(2), lit."c" si art.354 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modiflcarile si completarile ulterioare;

fn 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, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se atesta apartenenta la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafata de 367,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Redutei,
nr.l4, Tarla 83, Parcela Cc 18, identificat prin planul de amplasament si delimitare a
imobilului, ANEXA la prezenta hotarare.



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

Pre^edinte de $edin{a, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar General,

dl.DochiaAdrian jr.McddoveanuElena

Campina, 27 august 2020
Nr. 128



PLAN DE SITUATIE

SCARA1:200

Adresa imobllului: Municipiul Campins. str, Redutei, nr. 14, T 83. Cc 18, lntravi!an, Jud. Prahova

Proprietar: Municipiul Campina - Domeniul Privat

Suprafata total masurata = 367,00 mp
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