ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Prahova
a imobilului situat în Ploieşti, strada Ana Ipătescu nr.1
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul
Direcţiei Patrimoniu nr.6267/14.04.2014 privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al judeţului Prahova a imobilului situat în Ploieşti, strada Ana Ipătescu
nr.1
-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.863 lit.e din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. (1)Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului
Prahova a imobilului situat în Ploieşti, strada Ana Ipătescu nr.1
(2) Datele de identificare a imobilului prevăzut la alin.1 sunt cuprinse în
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri completează în mod corespunzător
Inventarul bunurilor care aparț in domeniului public al județ ului Prahova, Secț iunea I –
Bunuri imobile, Capitolul II – Instituț ii publice de interes județ ean, A – Imobile aflate
în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 24 apr 2014
Nr.038

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. ____
din _______________

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat în domeniul public al judeţului Prahova
a unui imobil situat în Ploieşti strada Ana Ipătescu nr.1

Adresa imobilului
Municipiul Ploiești,
Strada Ana Ipătescu
nr.1 județ ul Prahova

Caracteristicile tehnice
Corp A (D+P+1E), Sc= 202 mp,
Sconstruită desfăsurată 517 mp
Corp B (P+1E), Sc = 84 mp , Sd 123 mp
Corp C , Sc = 17 mp, Sd 17 mp
Imprejmuire
Suprafaţă teren aferent = 979 mp

Valoare de inventar
628.200

620.483

OMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA nr.2
la Hotărârea nr…….
din ………………

Capitolul II
Instituț ii publice de interes județ ean
A. Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice

SECŢIUNEA 1
Bunuri imobile
Nr. Codul de
crt. clasificare
0

22

1

1.6.2

Denumirea
bunului
2

Imobil

Elementele de identificare
3

Anul
dobândirii
sau după
caz, al dării
în folosinţă
4

Valoarea de
inventar
5

Ploieşti, stra Ana Ipătescu nr.1
Corp A (D+P+1E), Sc= 202 mp, Sconstruită
desfăsurată 517 mp
Corp B (P+1E), Sc = 84 mp , Sd 123 mp
Corp C , Sc = 17 mp, Sd 17 mp
Imprejmuire

628.200

Suprafaţă teren aferent = 979 mp

620.483

Situaţia juridică actuală.
Denumire act
proprietate sau alte acte
doveditoare
6

Legea nr. 21381998
privind bunurile
proprietate publică

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 6267/1404.2014
RAPORT
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Prahova
a imobilului situat în Ploieşti strada Ana Ipătescu nr.1
În baza dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prin Hotărârea nr.
27/10.04.2001 a Consiliului judeţean Prahova s-a aprobat inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Prahova.
Apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean a fost atestată prin Hotărârea
Guvernului nr. 1359/2001 domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova.
Consiliul Judeţean Prahova a demarat acţiunea privind întocmirea documentaţiei
cadastrale în vederea intabulării unor imobile aflate în proprietatea judeţului Prahova .
Imobilul situat în Ploieşti, strada Ana Ipătescu nr. 1 se află în proprietatea privată a
judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului judeţean Prahova .
Având în vedere faptul că pentru înscrierea în Cartea Funciară sunt necesare actele
de proprietate şi conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al judeţului este alcătuit
din bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului
judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional se
propune trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului situat în
Ploieti,strada Ana Ipătescu nr.1
Potrivit art.863 lit. e) din Codul Civil dreptul de proprietate publică se dobândeşte
prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau
din domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia,
în condiţiile legii.
În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de
hotărâre.
Sef serviciu,
LIVIA BARBĂLATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Prahova
a imobilului situat în Ploieşti strada Ana Ipătescu nr.1
Prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a
fost atestat domeniul public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Prahova.
Această hotărâre a fost emisă în aplicarea dispoziţiilor cuprinse la art.21 din Legea
nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare.
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului sus menţionată, cuprinde „Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al judeţului Prahova”.
Consiliul Judeţean Prahova a demarat acţiunea privind întocmirea documentaţiei
cadastrale în vederea intabulării unor imobile aflate în proprietatea judeţului Prahova .
Imobilul situat în Ploieşti, strada Ana Ipătescu nr. 1 se află în proprietatea privată a
judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului judeţean Prahova .
Având în vedere faptul că pentru înscrierea în Cartea Funciară sunt necesare actele
de proprietate şi conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al judeţului este alcătuit
din bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului
judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional se
propune trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului situat în Ploieti,
strada Ana Ipătescu nr.1
Potrivit art.863 lit. e) din Codul Civil dreptul de proprietate publică se dobândeşte
prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau
din domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia,
în condiţiile legii.
Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA

