ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al județului Prahova cu un teren în suprafaţă de 4800 mp
situat în localitatea Plopeni
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul
nr.13978/18.08.2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune completarea
Inventarului bunurilor care aparț in domeniului public al județ ului Prahova cu un
teren în suprafaţă de 4800 mp situat în localitatea Plopeni;
- Hotărârea nr. 134/2012 a Consiliului Judeţean Prahova privind preluarea
unui imobil din proprietatea publică a oraşului Plopeni în proprietatea publică a
judeţului Prahova.
- Prevederile art. 3 alin (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se abrobă completarea Inventarului 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
Județ ean Prahova și a altor instituț ii publice, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce la
cunoştinţă prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 29 aug 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 13978/ 18.08.2010

RAPORT
privind completarea Inventarului bunurilor care aparț in domeniului public
al județ ului Prahova cu un teren în suprafaţă de 4800 mp
situat în localitatea Plopeni
La nivelul judeţului Prahova, începând cu anul 2011, se află în implementare
proiectul “Reabilitare şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul
Prahova”, cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial
de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 “Extindere şi modernizarea sistemelor de
apă şi apă uzată”, Domeniul major de intervenţie “Extindere/modernizarea
sistemelor de apă/apă uzată.”
Consiliul Judeţean Prahova, acţionar principal la SC Hidro Prahova SA şi
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru
Managementul Apei” Prahova va contribui la implementarea proiectului pentru
investiţii în extinderea conductelor de aducţiune apă potabilă Breaza-Comarnic,
reabilitarea/extinderea
colectoarelor
principale
de
apă
uzată
şi
modernizarea/extinderea/construirea staţiilor de epurare din oraşele: Breaza,
Câmpina, Plopeni, Sinaia şi Vălenii de Munte.
Suprafaţa de teren necesară modernizării/reabilitării/extinderii staţiei de
epurare Plopeni, care va deservi localităţile Plopeni şi Băicoi este de 16.720 mp.
În localitatea Plopeni, judeţul Prahova are în proprietatea publică terenul în
suprafaţă de 11.920 mp, conform Hotărârii Guvernului nr. 609/2012, aflat în
vecinătatea terenului în suprafaţă de 4.800 mp pe care a fos amplasată Staţia de
Epurare Plopeni.
Terenul în suprafaţă de 4800 mp a trecut din proprietatea publică a oraşului
Plopeni în proprietatea publică a judeţului Prahova prin Hotărârea nr. 134/2012
Consiliul Judeţean Prahova .
Având în vedere legislaţia în vigoare şi necesitatea obţinerii autorizaţiei de
construire a Staţiei de Epurare se impune întocmirea documentaţiei de alipire a
celor două terenuri.
Faţă de toate aspectele prezentate anterior, în scopul unei bune implementări
a proiectului “Reabilitare şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul
Prahova’’ este necesară completarea inventarului bunurilor care aparț in domeniului
public al judeţului Prahova cu terenul în suprafaț ă de 4800 mp, situat în oraşul
Plopeni, în vederea iniţierii unui proiect de Hotărâre de Guvern.
În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de
hotărâre.
Șef Serviciu,
Livia Barbălată
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparț in domeniului public
al județ ului Prahova cu un teren în suprafaţă de 4800 mp
situat în localitatea Plopeni
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 a fost atestat domeniul public al
judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Prahova.
Hotărârea Guvernului a fost emisă în aplicarea dispoziţiilor art. 21, alin. (3)
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consiliul Judeţean Prahova, acţionar principal la SC Hidro Prahova SA şi
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru
Managementul Apei” Prahova va contribui la implementarea proiectului pentru
investiţii în extinderea conductelor de aducţiune apă potabilă Breaza-Comarnic,
reabilitarea/extinderea
colectoarelor
principale
de
apă
uzată
şi
modernizarea/extinderea/construirea staţiilor de epurare din oraşele: Breaza,
Câmpina, Plopeni, Sinaia şi Vălenii de Munte.
Suprafaţa de teren necesară modernizării/reabilitării/extinderii staţiei de
epurare Plopeni, care va deservi localităţile Plopeni şi Băicoi este de 16.720 mp.
În localitatea Plopeni, judeţul Prahova are în proprietatea publică terenul în
suprafaţă de 11.920 mp, conform Hotărârii Guvernului nr. 609/2012, aflat în
vecinătatea terenului în suprafaţă de 4.800 mp pe care a fos amplasată Staţia de
Epurare Plopeni.
Terenul în suprafaţă de 4800 mp a trecut din proprietatea publică a oraşului
Plopeni în proprietatea publică a judeţului Prahova prin Hotărârea nr. 134/2012
Consiliul Judeţean Prahova .
Având în vedere legislaţia în vigoare şi necesitatea obţinerii autorizaţiei de
construire a Staţiei de Epurare se impune întocmirea documentaţiei de alipire a
celor două terenuri.
Faţă de toate aspectele prezentate anterior, în scopul unei bune implementări
a proiectului “Reabilitare şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul
Prahova’’ este necesară completarea inventarului bunurilor care aparț in domeniului
public al judeţului Prahova cu terenul în suprafaț ă de 4800 mp, situat în oraşul
Plopeni, în vederea iniţierii unui proiect de Hotărâre de Guvern.
Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul
proiect de hotărâre.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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ANEXA

Completare la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova

CAP. II – INSTITUŢII PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN
A. IMOBILE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA ŞI A ALTOR INSTITUŢII PUBLICE

Nr
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

0
1

1
1.8.8

2
Teren

Secţiunea I Bunuri Imobile
Elemente de identificare

3
Localitatea Plopeni
Suprafaţa – 4.800 mp.
Extras Carte funciară nr. 20280/25.07.2014

Anul
dobândirii
sau după caz
anul dării în
folosinţă
4
2012

Valoarea de
inventar

Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau alte
acte doveditoare

5
-

6
Hotărârea nr.57/31.07.2012 a
Consiliului local Plopeni
Hotărârea nr.134/30.08.2012 a
Consiliului Judeţean Prahova
Proces verbal de predare –
primire nr. 14959/26.10.2012

