
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPIN

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acceptarea donatiei din partea d-Iui M

a unor bunuri mobile

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.52
d-nelor/d-lor Ionescu Noemi-Stefania, Gheorghe Ri
Constantin, Filip Costel, Rat Cosmin-Gicu si Marcu F
care propun acceptarea donatiei din partea d-lui Mo
bunuri mobile;

Tinand seama de:
- raportul nr.52.880/20 decembrie 2021, intocn

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.52.885/20 decembrie 2021, intocmi

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Cons

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, progi
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Cons
Campina, respectiv Comisia administratie publica local
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
problemele minoritatilor, paza si ordine, protectie civila

- avizul Secretarului General al Municipiulu
nr.52.886/20 decembrie 2021;

- intentia de donatie a d-lui Moldoveanu
nr.49.462/2 decembrie 2021;

,̂

In conformitate cu prevederile:
- art.l011 - art.l014 din Legea nr.287/2009 priv

cu modificarile ulterioare;
- art.69, alin.(l) si alin.(4) din Legea nr.273/20

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(l), art.291, alin.(3) si art.364',
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificaril

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu :
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina ad

Art.l. - Se accepta donatia fa^cuta de dl.Moldove
Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.l7,
Prahova, avand ca obiect originalele Certificatului de b<
si Buletinului de nastere nr.l76/9 februarie 19(
Gheorghe (Geo) Bogza.
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Art.2. - Primarul Municipiului Campina, in cal tate de
:onditii

reprezentant legal al
e legii, persoane cuunitatii administrativ - teritoriale, va imputernici, in

studii juridice din aparatul de specialitate, sa serrneze pentru si in numele
Municipiului Campina, actul de donatie in forma autentica, incheiat intre aceasta
unitate administrativ - teritoriala si donator, conform legii.

Art.3. - Prezenta hotarare se comum'ca:
- Institu|iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- d-lui Moldoveanu Ioan-Alin.

Pre$edinte de $edinJa,
Consilier,

Zagan Horatiu - Teodor

Contrasemneaza,
SfJcreC^General,

Mcldoveanu Elena
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