
O;

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
*^ -. - - . -

privind aprobarea inventarierii si atestarea apartenentei la ̂ f6meniul
privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 977,00 m.p.,

situatin Municipiul Campina, str.Petrolistului, nr.l,
Tarla 83, Parcela Cc 698 partial

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l6.064/14 aprilie 2022 al al
membrilor Comisiei buget, finante, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public si privat si agricultura, prin care propun aprobarea inventarierii si
atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 977,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Petrolistului, nr.l, Tarla
83, Parcela Cc 698 partial;

Tinand seama de:
- raportul nr.l6.870/20 aprilie 2022, intocmit de Directia juridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l6.589/19 aprilie 2022, intocmit de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l6.992/20 aprilie 2022, intocmit de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l6.590/19 aprilie 2022, intocmit de Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finante, 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.l7.051/21 aprilie2022;

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 1 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor

de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul M.F.P.
nr.2861/2009;

- art.552, art.553, alin.(l) si art.557, alin.(2) si alin.(4) din Legea nr.287/2009 -
Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

- art.36, alin.(l) din Legea nr.l8/1991 privind fondul funciar, republicata,
modificata si completata si ale Deciziei I.C.CJ. nr.22/2016 privind pronun{area unei
hotarari prealabile pentru dezlegareaunor chestiuni de drept in ceea ce prive$te
regimul juridic al terenurilor din intravilanul localitatilor, ramase la dispozi^ia
autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au
mo$tenitori;



- 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), alin.(2), lit."c" si art.354 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. - Aproba inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata de 977,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, str.Petrolistului, nr.l, Tarla 83, Parcela Cc 698 partial, identificat prin
planul de situatie, ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Imobilul-teren, prevazut in prezenta, 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 a Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public sj
privat al comunelor, al ora$elor, al municipiilor $i al jude^elor, aprobate prin H.G.
nr.392/2020.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice:
- Directieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului
- Oficiului agricol.

Presedinte de seding^_^ Contrasemneaza,
Consilier, ^<^/^ Secr^afGeneral,

Dumitrache LiyItf
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Campina, 28 aprilie 2022
Nr.89
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Nr. Cadastral Suprafata masurata Adresa imobilului

977 mp Mun. Campina, Strada Petrolistului, nr. 1,Tarla 83,
Parcela Cc698, Jud. Prahova

Nr. Cartea funciara Unitate Administrativ Teritoriala
Campina - lntravilan

-.C

Nr. Parcela Categoria de
folosinta

Suprafata
(mp)

Mentiuni

Cc 977
Teren neimprejmuit.

Proprietar: Municipiul Campina.

TOTAL 977
Suprafata construita

la sol (mp)
COD constructie Destinatia Mentiuni

TOTAL

Suprafata totala masurata a imobilului = 977 mp
Suprafata din act = 977 mp
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