
CONSILIULLOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDETULPRAHOVA

HOTARARE
privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat aI
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 70.900 m.p.,

situat m Municipiul Campina, TarIa 7, Parcela 163
si dezIipirea imobilului m trei loturi

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.26.043/24 iunie 2021 al membrilor
Comisiei de specialitate buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun aprobarea inventarierii si
atestarii apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 70.900 m.p., situat in Municipiul Campina, Tarla 7, Parcela 163 si
dezIipirea imobilului in trei loturi;

Tinand seama de:
- raportul nr.26.132/24 iunie 2021, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.26.133/24 iunie 2021, promovat de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.26.142/24 iunie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.26.143/24 iunie 2021, 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 si protectia
mediului;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.26.144/24iunie2021;

fn conformitate cu prevederile :
- art.25, alin.(2) si ale art.41, alin.(5^) din Legea nr.7/1996 a cadastrului $i a

publicita|ii imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.l32 - art.l35 din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in

evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al
Directorului general al A.N.C.P.I. , cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.552, art.553, alin.(l) din Legea nr.287/2009- Codul civil, republicata, cu
modificarile ulterioare;

- 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, cu modificarile
si completarile ulterioare;



- art.l29, alin.(l) si alin.(2), lit."c", art.354 si art.357 din O.U.G. nr.57/
3 iulie^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.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 70.900 m.p., categoria pasune, situat
in Municipiul Campina, Tarla 7, Parcela 163, identificat prin planul de amplasament si
delimitare a imobilului, ANEXA nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2. (1) - Aproba dezlipirea imobilului-teren, mentionat la art.l, in trei loturi,
conform ANEXEI nr.2 - plan de amplasament si delimitare a imobilului cu
propunerea de dezlipire, parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

1. Lotul A in suprafata de 40.188 m.p, teren delimitat de perimetrul l,2,3,...,
29,30, 181,180,179,178,160,161,162,...,176,177,1;

2. Lotul B in suprafata de 1.185 m.p., teren delimitat de perimetrul
151,152,...,159,160,178,179,...,193,194,195,151 ;

3. Lotul C in suprafata de 29.527 m.p., teren delimitat de perimetrul
31,32,33,...,149,150,195,194,193,...,183,182,31.

(2) - Primarul Municipiului Campina, in calitate de reprezentant legal al
unitatii administrativ - teritoriale, poate imputernici, Tn conditiile legii, persoane cu
studii juridice din aparatul de specialitate, sa semneze, pentru si in numele
Municipiului Campina, actul autentic de dezlipire, conform legii.

Art.3. - Imobilele rezultate in urma dezlipirii, prevazute in prezenta, vor face
obiectul intocmirii inventarului domeniului privat al Municipiului Campina, conform
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare si a Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al ora$elor, al municipiilor $i al
jude|elor, aprobate prin H.G. nr.392/2020.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice:
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului
- Oficiului agricol.

Pre$edinte de $edin|a, ,- Contrasemneaza,
Consilier,

Filip Costel

Campina, 30 iunie 202J.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.26.043/24iunie2021

REFERAT DE APROBARE
privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al

Municipiului Campina a terenului in suprafata de 70.900 m.p., situat in
MunicipiuI Campina, Tarla 7, ParceIa 163

si dezlipirea imobilului m trei loturi

Subsemnatii: Ene Bogdan-Constantin, Filip Costel, Rat Cosmin-Gicu, Marcu
Florin si Gheorghe Roxana-Elena - membrii ai Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local al Municipiului Campina - buget, fmante, programe fmantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura, in conformitate cu
prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si 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, cu modificarile si completarile ulterioare,
supunem analizei si aprobarii Consiliului Local proiectuI de hotarare privind
inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului
Campina a terenului in suprafata de 70.900 m.p., situat in municipiul Campina,
Tarla 7, Parcela 163 si dezlipirea imobiIuIui in trei Ioturi.

Prin referatul nr.22633/02.06.2021, comisia speciala constituita in vederea
inventarierii domeniului public si privat al U.A.T., in baza documentelor analizate si
a evidentelor gestionate de compartimentul de specialitate, a propus inventarierea si
atestarea apartenentei la domeniul privat al U.A.T. Campina a terenului in suprafata
de 70868 m.p., situat in municipiul Campina, Drumul Taberei, f.n. (T7, P163) si
dezmembrarea acestuia in trei loturi.

Ulterior, fiind suprapuse cadastrele adiacente terenului in cauza, a rezultat o
suprafata de 70.900 m.p., conform planului de situatie intocmit de persoana autorizata
O.C.P.I.

Necesitatea inventarierii si dezlipirii terenului categoria de folosinta pasune, in
trei loturi, rezulta si din nevoia stabilirii situatiei juridice a terenului traversat de
conductele de aductiune si distributie aferente Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata, asa cum rezulta din Nota de fundamentare
nr.25843/23.06.2021.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului
Local al Municipiului Campina, proiectul de hotarare privind inventarierea si atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de
70900 m.p., situat in municipiul Campina, Tarla 7, Parcela 163 si dezlipirea
imobilului in trei loturi.
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Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.25, alin.(2) si ale art.41, alin.(5^) din Legea nr.7/1996 a

cadastrului si a publicita|ii imobiliare republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile art.l32 - art.l35 din Regulamentul de avizare, receptie si mscriere
in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al
Directorului general al A.N.C.P.I., cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.552, art.553, alin.(l) din Legea nr.287/2009 - Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare;

- prevederile art.l29, alin.(l) si alin.(2), lit."c", art.l96, alin.(l), lit."a",
coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."g", art.354 si art.357 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIERJ,

Ene Bogdan - Constantin
Filip CosteI
Rat Cosmin - Gicu
Marcu Florin
Gheorghe Roxana - Elena
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