
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind darea in folosinta gratuita a spatiului situatm incinta

imobilului, proprietate publica, din Municipiul Campina, B-dul Nicolae
Balcescu, nr.50, Judetul Prahova, Casa Tineretului, avand Numar Cadastral

24690-C1-U1, pentru Judecatoria Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.7.446/21 februarie 2022 al
d-nelor/d-lor Lupu Livia-Rodica, Vane Viorica, Duran Andrei, Zagan Horatiu-
Teodor si Davidescu Florin-Liviu - consilieri locali, prin care propun aprobarea
darii in folosinta gratuita a spatiului situat in incinta imobilului, proprietate
publica, din Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.50, Judetul Prahova,
Casa Tineretului, avand Numar Cadastral 24690-C1-U1, pentru Judecatoria
Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.7.791/22 februarie 2022, intocmit de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.7.794/22 februarie 2022, intocmit de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.7.795/22 februarie 2022, intocmit de Serviciul administrarea

domeniului public si privat 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 administratie publica locala, juridic,
relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ,
drepturile omului si problemele minoritatilor, paza si ordine, protectie civila,
familie si protectie copii;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.7.796/22 februarie 2022;

In conformitate cu prevederile :
- art.874 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.l08, lit."d", art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."c" si alin.(6), lit."a", art.288,
alin.(3), art.290, art.297, alin.(l), lit."d", art.349-art.353 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.(l) si 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.(l) - Se aproba darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata
totala de 98,00 m.p., - incaperile 11 si 12, situat la etajul 2 al imobilului,
proprietate publica, din Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.50,
Judetul Prahova, Casa Tineretului, avand Numar Cadastral 24690-C1-U1, pentru
Judecatoria Campina, in vederea depozitarii temporare a arhivei vechi a acestei
institutii.

(2) - Spatiul mentionat la alin.(l) este identificat conform ANEXEI
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Folosinta gratuita se acorda pe o perioada de 2(doi) ani, incepand
cu data de 02 mai 2022, cu posibilitatea prelungirii pe baza hotararii Consiliului
Local adoptata in acest sens.

Art.3. - Institutia publica beneficiara a dreptului de folosinta gratuita, are
urmatoarele obligatii:

- sa foloseasca bunul potrivit destina^iei in vederea careia i-a fost acordata
folosinta gratuita;

- sa intreprinda toate masurile necesare in vederea asigurarii protectiei si
sigurantei arhivei depozitate in spatiul dat in folosinta, conform Legii nr.l6/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- sa permita accesul administratorului imobilului pentru efectuarea
controlului asupra spatiului;

- sa nu modifice spatiul, in parte ori in integralitatea lui, fara acordul
proprietarului;

- la incetarea folosin^ei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a
primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, $i liber de
orice sarcini;

- sa informeze proprietarul bunului cu privire la orice tulburare adusa
dreptului de proprietate publica, precum sJ la existen^a unor cauze sau iminenJa
producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii
bunului.

Art.4. - Folosinta dobandita in baza hotararii Consiliului local, nu poate fi
transmisa, nici oneros ^i nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

Art.5.(l) - Dreptul de folosinta gratuita inceteaza inainte de data expirarii
duratei in situatia in care beneficiarul acestuia nu isi respecta obligatiile prevazute
in prezenta hotarare.

(2) - Autoritatea publica deliberativa poate solicita incetarea
folosintei gratuite si restituirea spatiului atunci cand interesul public legitim o
impune.

Art.6. - Toate cheltuielile ocazionate de folosirea spatiului mentionat la
art.l si contravaloarea utilitatilor, calculate de administratorul imobilului, vor fi
suportate de Tribunalul Prahova in calitate de ordonator de credite.

Art.7. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Campina sa incheie
contractul de folosinta gratuita a spatiului intre Municipiul Campina si Tribunalul
Prahova, prin reprezentant legal, cu respectarea prezentei hotarari si a dispozitiilor
legale in materie.



Art.8. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Judecatoriei Campina;
- Tribunalului Prahova.

Pre$edinte de $edin{a, Contrasemneaza,
Consilier, SecretarGeneral,

Briciu Liviu-Mihai Moldbvteanu Elena

Campina, 28 februarie 2022
Nr.40



RELEVEU ETAJ 2 PROPUNERE DE DEZMEMBRARE
RELEVEU APARTAMENT (Subsol + Parter + Etaj i + Etaj 2 + Etaj 3)


