
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al

Municipiului Campina a unei constructii cu durata normala de utiIizare
consumata in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acesteia

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l2.738/25 martie 2022 al d-lui
Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea
trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Campina a unei
constructii cu durata normala de utilizare consumata in vederea scoaterii din functiune,
casarii si demolarii acesteia;

Tinand seama de:
- raportul nr.l2.751/25 martie 2022, intocmit de Directia juridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l2.752/25 martie 2022, intocmit de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l2.753/25 martie 2022, intocmit de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l2.754/25 martie 2022, intocmit de Arhitect Sef din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina,

respectiv Comisia buget, fman^e, programe finanJare europeana, administrarea
domeniului public $i privat $i agricultura;

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

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l2.755/25 martie 2022;

in conformitate cu prevederile:
- O.G. nr.ll2/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,

casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului sj
al unitatilor administrativ - teritoriale;

- 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 art.361, alin.(2) si alin.(3) 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat al
Municipiului Campina a constructiei C18 - Popicarie, situata in Municipiul Campina,
str.Voila, nr.ll4, in suprafata construita la sol de 151,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 24900-
C18 si valoare de inventar 42.251 lei, cu durata normala de utilizare consumata, aflata
in administrarea Spitalului de Psihiatrie Voila Campina, identificata conform
ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Trecerea in domeniul privat al Municipiului Campina a constructiei
prevazuta la art.l se face in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii
acesteia.

Art.3. - Dupa indeplinirea procedurilor derulate in baza prezentei hotarari se
actualizeaza Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului
Campina, insusit prin H.C.L. nr.99/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si
Spitalul de Psihiatrie Voila Campina isi actualizeaza in mod corespunzator datele din
evidenta cantitativ - valorica.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directiei juridice;
- Direc^iei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public ^i privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Spitalului de Psihiatrie Voila Campina.

Pre$ed

David

Contrasemneaza,
SecretkHjeneral,

Moldo^anu Elena

Campina, 31 martie 2022

Nr.65



Carte Fundara Nr. 24900 Comuna/Ora$/Municipiu: Campina

Anexa Nr. 1 La Partea
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Proprietar Municipiul Campina-
Domeniul Public

Date referitoare la constructii

Crt

Al.l

A1.2

A1.3

A1.4

Numar

24900-C1

24900-C2

24900-C3

24900-C4

Destinat;ie
construd;ie
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administrative si
social culturale

constructii
administrative si
social culturale

constructii
administrative si
social culturale

constructii
administrative si
social culturale

Supraf. (mp)

396

405

307

818

Situatie
juridica

Cu acte

Cu acte

Cu acte

Cu acte
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S. construita la
(P+E).

sol:396 mp; Pavilion nr. l

S. construita a sol:405 mp; Pavilion nr. 'i
(P+E).

S. construita la sol:307 mp; Pavilion nr. 3
(P+E).

S7 construita
(S+P+E+M).

a sol:818 mp; Castcl
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.l2.738/25martie2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public
m domeniul privat al Municipiului Campina a unei constructii cu durata

normala de utilizare consumata m vederea scoaterii din functiune,
casarii si demolarii acesteia

Subsemnatul Moldoveanu Ioan - Alin, in calitate de Primar al Municipiului
Campina, Tn 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), 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, supun analizei si aprobarii Consiliului local, proiectul de
hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public m domeniul privat al
Municipiului Campina a unei constructii cu durata normala de utilizare
consumata in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acesteia.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a adresei Spitalului
de Psihiatrie Voila Campina nr.3.160/28.02.2022, inregistrata la Primaria
Municipiului Campina sub nr.9.095/0203.2022, prin care solicita acordul in vederea
demolarii unei constructii situate in incinta unitatii sanitare, respectiv cladirea C18 din
cadastru (Popicarie).

Cladirea a fost edificata in anul 1870 si a functionat conform destinatiei pana in
anul 1976. Cladirea a fost folosita de aproximativ 45 de ani, ca magazie pentru
depozitarea mobilierului deteriorat, scos din uz pana la casarea acestuia. In prezent se
afla intr-o stare avansata de uzura si deteriorare, cu jumatate din acoperis cazut si
ferestre sparte.

Urmare demolarii constructiei existente se are in vedere ca spatiul ramas liber
sa fie utilizat pentru construirea unei arhive pentru documentele institutiei, cat si
pentru construirea unui garaj pentru ambulanta si masinile spitalului.

Cladirea este inventariata in domeniul public al Municipiului Campina, nr.crt.46
din Cap.IV - "A. Cladirile si terenurile in care isi desflsoara activitatea Consiliul local
si Primaria, precum si institutii publice de interes local", din Anexa la H.C.L.
nr.99/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, avand Nr.Cadastral/CF 24900-
C18 si se afla in administrarea Spitalului de Psihiatrie Voila, conform contractului de
administrare nr.26.483/5 octombrie 2018, modificat si completat prin acte aditionale.

Avand in vedere cele de mai sus, propun Consiliului local al Municipiului
Campina adoptarea proiectui de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Campina a unei constructii cu durata
normala de utilizare consumata in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii
acesteia.



Cadrul legal aplicabil:
- prevederile O.G. nr.ll2/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din

func^iune, casare $i valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public
al statului $i al unita^ilor administrativ - teritoriale;

- prevederile art.l29, alin.(2), lit."c", art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu
art.l39, alin.(3), lit."g" si art.361, alin.(2) si alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR,
Moldoveanu Ioan - Alin


