
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJULPRAHOVA r'.

HOTARARE
privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul pfivataI
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 384,00 m.p.,

situatin Municipiul Campina, Tarla 41, ParceIa 1697, JudetuI Prahova si
acordarea unui drept de servitute de trecere

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.25.598/22 iunie 2021 al membrilor
Comisiei de specialitate buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun inventarierea si atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de
384,00 m.p., situat in Municipiul Campina, Tarla 41, Parcela 1697, Judetul Prahova si
acordarea unui drept de servitute de trecere;

Tinand seama de:
- raportul nr.25.705/23 iunie 2021, promovat de Directia juridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.25.940/24 iunie 2021, promovat de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.26.138/24 iunie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.25.840/23 iunie 2021, promovat de Serviciul urbanism, amenajarea

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

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

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

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.26.139/24iunie2021;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicita$ii imobiliare

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.551, pct. 6, art.617 - art.619, art.621, art.755, alin.(l), art.756 si ale art.759,

alin.(l) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- art.6, alin.(3) si ale 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.l08, lit."e", art.l29, 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;

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,
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Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 384,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, Tarla 41, Parcela 1697, Judetul Prahova, din care 221,00 mp cu categoria de
folosinta Pt, iar 183,00 mp cu categoria de folosinta de drum (calea de acces),
identificat prin planul de amplasament si delimitare a imobilului, care constituie
ANEXAnr.l laprezentahotarare.

Art.2.(l) - Se aproba acordarea unui drept de servitute de trecere auto, pietonal
si pentru utilitati pe terenul in suprafata de 183,00 m.p., identificate intre punctele 5, 6,
7 si 8 din terenul mentionat mai sus, in favoarea domnului Petrescu Constantin Adrian
si a doamnelor Takada Mihaela-Laura si Nicolae Elena, pentru accesul la terenul cu
Nr.Cadastral si CF 28642, proprietatea acestora.

(2) - Se stabileste cuantumul despagubirii pentru lipsa de folosinta a
terenului la suma de 1 leu/m.p./an.

(3) - Despagubirea se va indexa anual de catre Directia economica a
Municipiului Campina cu rata inflatiei comunicata de catre I.N.S.S.E.

Art.3. - Se aproba conventia de constituire a dreptului de servitute de trecere,
conform ANEXEI NR.2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. - Primarul Municipiului Campina, in calitate de reprezentant legal al
unitatii administrativ - teritoriale, poate imputernici, in conditiile legii, persoane cu
studii juridice din aparatul de specialitate, sa semneze pentru si in numele
Municipiului Campina, actul autentic de constituire a dreptului de servitute de trecere,
conform legii.

Art.5. - Imobilul - teren, prevazut in prezenta hotarare, va 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
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public $i privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al jude^elor, aprobate prin
H.G. nr.392/2020.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol
- Persoanelor nominalizate in prezenta, beneficiare ale dreptului de

servitute de trecere .

Presedinte de sedin$, J .-' Contrasemneaza,
Consilier, .s SecretaiGeneral,

FilipCostel J^ Moldove

Campina, 30 iunie
Nr.98

inu EIena
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Plan de amplasament si delimitare a imobilului ^ H^>,
Scara 1: 500

Nr. cadastral: Suprafata masurata:
384mp
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A. Date referitoare la teren
Nr.
parcela

1
2

Categoria
de folosinta

Dr
Pt

Total

Suprafata
(mp)

I83
221

384

Mentiuni

Teren intravilan

B. Date referitoare la constructii
Cod
constr.

Total

Destinafia Suprafata construita
lasol
(mp)

Mentiuni

Suprafata totala masurata a imobilului= 384mp

Confirm executarea masuratorilor la tcrcn, corectitudinea intocmirii documcntatici cadastrale si
coresponden|a acesteia cu realitatca din teren

SC EDROM CART SRL AUTORIZAT
Aut. A.N.C.P.I. VOICU R. ROMICA

Clasa 1I Semnatdigitaidevoicu Categoria B

Ser,aRO-B-J VOICU ROMICA S'202io6i6n ooss RO-PH-F Nr. 0222
nr.!589 ^OJOT '

Inventar de coordonate teren
Sistem de proiectie: Stereo '70

ĵ |. Coordonate pct.de conrur Lungimi

P"- X [m]

1 405097.440
2 405096.970
3 405094.477
4 405093.095
5 405090.873
6 405088.621
7 405054.399
8 405056.062
9 405056.869

10 405069.655
11 405080.280
12 405084.330
13 405093.430

Y[m] D(i,i+l)

559539.780 2.397
559542.130 6.215
559547.823 1.638
559548.703 2.255
559549.086 6.079
559554.732 35.776
559544.302 5.122
559539.458 2.483
559537.110 13.094
559539.933 10.687
559541.080 4.115
559541.810 9.102
559541.610 4.408

S=384mp P=103.37m
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]
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ANEXA NR.2
la H.C.L. nr.98/30 iunie 2021

Presedinte de sedinta,
Consilier,

Filip Costel

CONVENTIE
DE CONSTITUIRE A DREPTULUI

DE SERVITUTE DE TRECERE

Cap. I. PARTI:
Municipiul Campina, cu sediul in B-dul Culturii, nr.l8, municipiul Campina,

judetul Prahova, avand codul fiscal nr. 2843272, reprezentat prin Primar -
Moldoveanu Ioan-Alin, in calitate de proprietar, pe de o parte,

si
1. d-na Takada Mihaela Laura, domiciliata in , CNP
2. d-na Nicolae Elena, domiciliata in , CNP
3. d-I Petrescu Constantin-Adrian, domiciliat in , CNP in

calitate de beneficiari,
in temeiul H.C.L. nr.97/30 iunie 2021 au convenit incheierea prezentei conventii, cu
respectarea urmatoarelor clauze:

Cap. II. OBIECTUL CONVENTIEI
Art.l. Obiectul conventiei il reprezinta constituirea unui drept de servitute

trecere auto, pietonal si pentru utilitati pe terenul proprietatea privata a Municipiului
Campina, in suprafata de 183,00 mp, parte din terenul in suprafata de 384,00 m.p.,
situat in Municipiul Campina, Tarla 41, Parcela 1697, judetul Prahova, identificat prin
prin planul de amplasament si delimitare a imobilului anexat, in favoarea domnului
Petrescu Constantin Adrian si a doamnelor Takada Mihaela-Laura si Nicolae Elena
pentru terenul identificat cu Nr.Cadastral si CF 28642, proprietatea acestora.

Cap. III. DURATA CONVENTIEI
Art.2.(l) Servitutea de trecere se constituie pe o perioada nelimitata.
(2) Prezenta conventie isi produce efectele incepand cu data semnarii de catre

parti si inceteaza in momentul in care beneficiarii dobandesc un alt acces la calea
publica.

Cap. IV. PRETUL CONVENTIEI SI MODALITATI DE PLATA
Art.3.(l) Pentru lipsa folosintei terenului, proprietarul are dreptul la o

despagubire in suma de 1 leu/m.p./an, asa cum a fost stabilita prin H.C.L. nr.98 din
data de 30 iunie 2021. Beneficiarii sunt obligati la plata despagubirii pe toata perioada
constituirii dreptului de servitute de trecere.

(2) Plata pretului reprezentand despagubirea pentru lipsa folosintei terenului pe
care s-a instituit dreptul de trecere se efectueaza pana la data de 31 martie a anului in
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curs, exceptie facand primul an pentru care beneficiarii vor achita pretul panala data
de 31 decembrie 2021.

(3) Despagubirea se va indexata anual de catre Directia economica a
Municipiului Campina cu rata inflatiei comunicata de catre I.N.S.S.E.

Art.4. Plata cu intarziere a pretului conventiei conduce la obligarea
beneficiarilor de a suporta majorari de intarziere calculate conform legislatiei fiscale
m vigoare.

Art.5. Pretul, reprezentand despagubirea pentru lipsa folosintei terenului pe
care s-a instituit dreptul de trecere, poate fi modificat unilateral prin hotarare a
Consiliului Local al Municipiului Campina.

Cap. V. DREPTURILE PARTILOR
Drepturile proprietaruIui
Art.6. Proprietarul are dreptul sa inspecteze bunul, verificand respectarea

obligatiilor asumate de beneficiari. Verificarea va fi facuta de catre personalul cu
atributii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina.

Drepturile beneficiarilor
Art. 7. Beneficiarii au dreptul:
a) de a folosi, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea lor, terenul care face

obiectul prezentei conventii.
b) de a folosi terenul asupra caruia se instituie dreptul de trecere numai in

scopul in care a fost dat spre folosinta.

Cap. VI. OBLIGATIILE PARTILOR
Obligatiile proprietaruIui
Art. 8. Proprietarul se obliga:
a) sa predea bunul mentionat la art.l, liber de sarcini;
b) sa garanteze pentru linistita si utila folosinta a bunului pentru care s-a

constituit servitutea de trecere;
c) sa notifice beneficiarilor aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca

atingere dreptului constituit prin prezentul contract.

Obligatiile beneficiarilor
Art.9. Beneficiarii se obliga :
a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei mentionate la art. 1 din prezenta

conventie, in folosinta comuna si sa-l intretina in mod corespunzator;
b) sa plateasca despagubirea reprezentand lipsa folosintei terenului la termenele

stipulate in conventie;
c) sa permita proprietaruIui sa controleze modul in care este utilizat bunul pe

care s-a instituit dreptul de trecere;
d) sa intretina bunul ca un bun proprietar si sa nu transfere/transmita dreptul de

servitute de trecere ce face obiectul prezentei conventii, fara acordul proprietaruIui;
e) orice amenajari, imbunatatiri realizate asupra terenului ce face obiectul

prezentului contract vor fi efectuate de beneficiari cu aprobarea proprietaruIui si in
conditiile stabilite de acesta;

f) sa solicite si sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare pentru
amenajarea caii de acces si pentru lucrarile de utilitati;



g) sa adopte solutii tehnice cat mai eficiente, cu respectarea reglementarilor
tehnice aplicabile si a conditiilor tehnice standardizate in vigoare pentru realizarea
lucrarilor;

h) sa predea proprietarului bunul in aceleasi conditii m care i-afost incredintat,
fara a avea vreo pretentie materiala sau de alt gen asupra imbunatatirilor ce eventual le
vor aduce in perioada derularii conventiei;

i) sa execute lucrari fara depozitarea materialelor pe proprietatea Municipiului
Campina;

j) sa raspunda pentru pagubele provocate din culpa lor.

Cap. VII. INCETAREA CONVENTIEI/A SERVITUTII DE TRECERE
Art.lO. Prezenta conventie/servitute de trecere inceteaza in urmatoarele situatii:
a) ajungere la termen;
b) prin retragere, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre beneficiari;
c) acordul partilor, consemnat intr-un inscris;
d) consolidare, atunci cand ambele fonduri ajung sa aiba acelasi proprietar;
e) renuntare din partea beneficiarilor;
f) imposibilitate defmitiva de exercitare;
g) neuz timp de 10 ani;
h) disparitia oricarei utilitati a acesteia;
i) prin denuntare unilaterala din partea proprietarului in cazul in care interesul

public, national sau local o impune , cu un preaviz de 30 de zile;
j) prin renuntare dintr-o cauza de forta majora sau cand beneficiarii sunt in

cazul imposibilitatii obiective de a exploata terenul, fara plata unei despagubiri, cu
notificarea de indata a proprietarului;

Art.ll. Conventia inceteaza de drept fara punerea in intarziere, fara interventia
instantei de judecata si fara nicio alta formalitate prealabila in caz de schimbare a
situatiei juridice a terenului. Proprietarul nu va fi tinut de plata de despagubiri.

Cap.VIII. FORTA MAJORA
Art.l2.(l) Asa cum este defmita, forta majora exonereaza partile de raspundere

pentru neindeplinirea obligatiilor lor contractuale. In scopul acestei conventii, forta
majora inseamna un eveniment sau o imprejurare care e mai presus de controlul
rezonabil al unei parti si care face imposibila indeplinirea de catre partea respectiva a
obligatiilor sale asumate prin prezenta conventie si include, dar fara a se limita la,
razboi, revolutie, razboi civil, cutremur, incendiu, explozie, furtuna, inundatie sau alte
conditii meteo nefavorabile.

(2) Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta
celeilalte parti in scris, in termen de maxim 3 zile de la aparitie, iar dovada fortei
majore se va comunica in 15 zile de la aparitie.

(3) Partea care invoca forta majora este obligata sa informeze cealalta parte in
legatura cu incetarea acesteia Tn termen de 15 zile de la Tncetare.

^

(4) In cazul in care evenimentul de forta majora determina o suspendare a
executarii prezentei conventii pentru o perioada care depaseste doua luni, oricare
dintre parti poate denunta unilateral conventia. In acest caz, niciuna dintre parti nu are
dreptul sa pretinda despagubiri de la cealalta parte, dar ele au datoria sa-si
indeplineasca obligatiile acumulata pana la data respectiva.



Cap.IX. LITIGII
Art.l3. Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentei

conventii sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acesteia sa fie
rezolvatepecaleamiabila.

Art.l4. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile se vor adresa mstantelorjudecatoresti competente.

Cap.X. CLAUZE FINALE
Art.l5. Orice modificare a prezentei conventii se poate face numai prin act

aditional semnat de ambele parti.
Art.l6. Partile declara in mod expres ca prezenta conventie constituie titlu

executoriu.
Art.l7. (l)Orice comunicare/notificare intre parti va fi considerata valabil

mdeplinita daca va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
sau prin intermediul executorului judecatoresc.

(2) Notificarile verbale nu vor fi luate in seama.
Art.l8. Prezenta conventie a fost incheiata in 4(patru) exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.

PROPRIETAR, BENEFICIARI,

MUNICIPIUL CAMPINA Takada MihaeIa Laura
prin

Nicolae EIena
Primar,

Moldoveanu Alin-Ioan Petrescu Constantin-Adrian
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.25.598/22iunie2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectuI de hotarare privind inventarierea si atestarea apartenentei la

domeniuI privat al Municipiului Campina a terenuIui in suprafata de 384,00
m.p., situatin Municipiul Campina, Tarla 41, Parcela 1697,judetuI Prahova si

acordarea unui drept de servitute de trecere

Subsemnatii: Ene Bogdan-Constantin, Filip Costel, Rat Cosmin-Gicu, Marcu
Florin si Gheorghe Roxana-Elena - membri 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 proiectul de hotarare privind
inventarierea si atestarea apartenentei la domeniuI privat al Municipiului
Campina a terenului in suprafata de 384,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
Tarla 41, Parcela 1697, Judetul Prahova si acordarea unui drept de servitute de
trecere.

Prin cererea nr.23.422/08.06.2021, mostenitorii defunctului Petrescu G.
Constantin au solicitat acordarea unui drept de folosinta (servitute de trecere,
inchiriere) pentru terenul in suprafata de 183,00 mp care asigura accesul spre
proprietatea acestora.

Solicitarea a fost analizata si in Comisia speciala de inventariere a domeniului
public si privat conform procesului-verbal si referatului intocmit in cadrul sedintei
acestei Comisii.

Prin Certificatul de urbanism nr.372/20.10.2020, eliberat de Primaria
Municipiului Campina, la solicitarea d-nei Takada Mihaela-Laura, in scopul
"construire locuinta unifamiliala P+M, fosa septica ecologica si imprejmuire teren",
pentru eliberarea autorizatiei de construire, s-a solicitat reglementarea accesului catre
proprietatea solicitantei certificatului de urbanism.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului local aprobarea
proiectului de hotarare privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniuI
privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 384,00 m.p., situat Tn
Municipiul Campina, Tarla 41, Parcela 1697,judetul Prahova si acordarea unui drept
de servitute de trecere.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.41, alin.5^ din Legea nr.7/1996 a cadastrului $i a publicita^ii

imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- prevederile art.551, pct. 6, art.617 - art.619, art.621, art.755, alin.(l), art.756 si
ale art.759, alin.(l) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile art.l08, lit."e", art.l29, 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.

CONSI
Ene Bogdan -
Filip Costel
Rat Cosmin
Marcu Florin
Gheorghe Roxana - Elena
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