
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind darea m administrare Ministerului Mediului, Apelor siMdurilor -

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,
a terenului in suprafata de 12,00 m.p., delimitat de conturul 34,35, 36, 37, 34,
care face parte din terenul proprietate publica,in suprafata de 2.418,00 m.p.

din masuratori, (2.245,00 m.p. din acte), situat m Municipiul Campina,
str.Bobilna, f.nr., Nr.Cadastral/C.F. 28654, T53, Parcela Cp 2630

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.20.630/10 septembrie 2020 al d-lui
ing.Tiseanu Horia - Lauren|iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
darea in administrare Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Agentia pentru
Protectia Mediului Prahova, a terenului in suprafata de 12,00 m.p., delimitat de
conturul 34, 35, 36, 37, 34, care face parte din terenul proprietate publica, in
suprafata de 2.418,00 m.p. din masuratori, (2.245,00 m.p. din acte), situat in
Municipiul Campina, str.Bobilna, f.nr., Nr.Cadastral/C.F. 28654, T53, Parcela Cp
2630;

- raportul nr.20.686/l 1 septembrie 2020, promovat de Directia juridica din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.20.687/l 1 septembrie 2020, promovat de Serviciul administrarea
domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.20.688/ll septembrie 2020, 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, fmante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie sj protecJia
mediului;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.20.689/l 1 septembrie 2020;

In conformitate cu prevederile:
- art.l32 - art.l35 din Regulamentul de avizare, recep^ie $i inscriere in

eviden{ele de cadastru $i carte funciara, aprobat prin Ordinul nr.700/2014;
- 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;

- art.l29, alin.(2), lit."c" si alin.(6), lit."a" si art.297 - art.300 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba darea in administrare Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, a terenului in suprafata de



12,00 m.p., care face parte din terenul proprietate publica, m suprafata de 2.418,00
m.p., din masuratori (2.245,00 m.p din acte), situat in Municipiul Campina,
str.Bobilna, f.nr., Nr.Cadastral/C.F.28654, T53, Parcela Cp 2630, identificat
conform Planului de amplasament si delimitare a imobilui, ANEXA nr.l, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

(2) - Suprafata de 12,00 m.p. este delimitata de conturul punctelor
34, 35, 36, 37, 34 si va face obiectul dezmembrarii, conform ANEXEI nr.2, care
face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) - Terenul in suprafata de 12,00 m.p. va fi utilizat pentru amplasarea
unei statii de monitorizare a caIitatii aerului (PH7 - fond urban), fiind interzisa
schimbarea acestei destinatii.

Art.2. - Darea in administrare a terenului se va realiza pe o perioada de
10 ani, cu posibilitatea prelungirii, in conditiile legii.

Art.3. - Administratorul terenului este obligat sa obtina toate
avizele/acordurile/autorizatiile prevazute de lege generate de amplasarea statiei si
cele de functionare ale acesteia si sa suporte toate cheltuielile in acest sens.

Art.4. - Termenul de predare - primire a terenului este de maxim 3 (trei) luni
de la data adoptarii prezentei.

Art.5.(l) - Dreptul de administrare aprobat prin prezenta si conditiile
administrarii vor fi reglementate prin contract de administrare incheiat intre
Municipiul Campina si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Agentia pentru
Protectia Mediului Prahova. Contractul va cuprinde drepturile si obligatiile partilor
stabilite conform art.300 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si alte clauze impuse de natura
obiectivului care se va amplasa pe teren.

(2) - Se imputerniceste Primarul Municipiului Campina, in calitate de
reprezentant legal al unitatii administrativ - teritoriale, sa semneze pentru si in
numele Municipiului Campina, contractul de administrare incheiat intre aceasta
unitate administrativ - teritoriala si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor -
Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, conform legii.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Agentia pentru

Protectia Mediului Prahova;
- DirecJiei economice;
- Direc|iei investi{ii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.

Presedint|dese4fnta, Contrasemneaza,
ConsiIier,|'- Sec^ar7General,

Petrescullodii; y ; MoIdoveanuElena

Si'-'' - " 'Campina, 17 septembMe2020
Nr. 131



Anexanr. 1.35 laregulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1 : 500

Nr. cadastral

28654

Suprafata masurata a imobilului (mp)

2418.00mp

Adresa imobilului

Mun. Campina, Str. Bobalna, F. nr., Tarla 53, Parcela 2630, Jud. Prahova.
PARC "PRICHINDELUL" (fost Parc Rezervoarelor)

Carte Funciara nr.
Unitatea Administrativ Teritoriala

Campina - Intravilan

A. Date referitoare la teren
Nr.

parcela
Categoria

de folosinta
Suprafata

(mp) Mentiuni

1 Cp 2418.00

Total 2418.00

Teren delimitat partial cu gard din metal, partial cu gard din lemn,
partial cu gard din plasa de sarma si partial cu zid de constructie.
Pe acest teren exista scuar cujocuri pentru copii si teren de sport.

B. Date referitoare la constructii

Cod Destinatia
Suprafata construita la

soI (mp) Mentiuni

Total
Suprafata totala masurata a imobilului = 2418.00mp.

Suprafata din act a imobilului = 2245.00mp.

Executant: Sc Arhicad Geotop SRL
(nume, prenume)

Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si

corespondenta acesteia cu rea!itatea din teren.

Stampilasisemnatura DOJn3

Data 10.09.2020 StOJC6SCU

Inspector
_ CpnfIrm introducerea 'fn^hjhihiJ4* bfjvyj'
D G fl l S*grata si atribuir ;i numarului caSs.. _

Denis-Valentina

Stampila BCPI

a ........ Qata;.2020.09.15
10:03:53+03'00'

* In situatia in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numarul cadastral,
iar in lipsa numarului cadastral numarul topografic sau numarul administrativ. Suprafetele se rotunjesc la metru patrat.



Anexa nr. 1.36 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE/ALIPIRE

Scara 1 : 500

Nr. cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp)

2418.00mp

Carte Funciara nr.

Adresa imobilului

Mun. Campina, Str. Bobalna, F. nr.,
Tarla 53, Parcela 2630, Jud. Prahova.

Unitatea Administrativ Teritoriala (U.A.T.)

Campina - Intravilan

Dezmembrarea este realizata de catre proprietar.

Situa{ia actuala
(inainte de dezlipire/alipire)

Situa{ia viitoare
(dupa de dezlipire/alipire)

Nr.
cad.

Suprafata
(mp)

Categoria de
folosin{a Descrierea imobilului Nr.

cad.
Suprafata

(mp)
Categoria de

folosinta Descrierea imobilului

2418.00 Cp
Teren intravilan.

Scuar cu jocuri pentru
copii si teren de sport.

2406.00 Cp
Lotl.

Scuar cujocuri pentru copii
si teren de sport.

12.00 Cp Lot2.
Total 2418.00 Total 2418.00

Executant

Confirm executarvwmas
documentatiei c

Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

atribuirea numarului cadastral

Semnatura si parafa

Data

Stampila BCPI

* In situatia in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numarul cadastral,
iar in lipsa numarului cadastral numarul topografic sau numarul administrativ. Suprafetele se rotunjesc la metru patrat.




