ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind trecerea imobilului “Muzeul I. L. Caragiale”
situat în Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1
din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova

Având în vedere:
-Expunerea de motive prezentată de vicepreşedintele Consiliului
judeţean Prahova Toader Bogdan Andrei şi Raportul Comun nr.4770/16.03.2015 al
Direcţiei Patrimoniu şi Serviciului Juridic Contencios, Relaţii Publice, Monitor
Oficial, ATOP, prin care se propune trecerea imobilului “Muzeul I. L. Caragiale”
situat în Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1 din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Prahova ;
-Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică;
- Prevederile art.864 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă trecerea imobilului “Muzeul I. L. Caragiale”, compus din
construcţie în suprafaţă de 130 mp şi teren aferent în suprafaţă de 457 mp, situat în
Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1, din domeniul public în domeniul privat al judeţului
Prahova.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 03 apr 2015
Nr.044

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
privind trecerea imobilului “Muzeul I. L. Caragiale” situat în Ploieşti,
str. Kutuzov nr. 1 din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova
Prin Decizia civilă nr. 426/2014 a Curţii de Apel Ploieşti, definitivă şi
irevocabilă, s-a dispus restituirea în natură către contestatoarea Necula Viorica, în
calitate de mostenitor, a imobilului situat în Ploieşti, strada Kutuzov nr. 1 compus
din construcţie şi teren în suprafaţă de 452 mp. De asemenea, s-a stabilit în sarcina
contestatoarei obligaţia de a menţine afecţiunea de interes public a imobilului pe o
perioada de 10 ani.
În imobilul care face obiectul restituirii aflat în proprietatea judeţului şi în
administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova funcţionează
Muzeul I.L. Caragiale şi este compus din construcţie în suprafaţă de 130 mp şi
teren aferent în suprafaţă de 457 mp, conform Hotărârii Guvernului 1359/2001
privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi a municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, cu modificările şi completările
ulterioare.
În vederea punerii în executare a hotărârii judecătoreşti susmenţionate , este
necesară trecerea imobilului Muzeul I L Caragiale, compus din construcţie şi teren
aferent, din proprietatea publică în proprietatea privată a judeţului Prahova.
Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect
de hotărâre.

VICEPREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,
RELAŢII PUBLICE, MONITOR
OFICIAL, ATOP

Nr. 4770/16.03.2015

RAPORT

privind trecerea imobilului “Muzeul I. L. Caragiale” situat în Ploieşti,
str. Kutuzov nr. 1 din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, s-a
formulat notificarea nr. 581/07.08.2001 prin care petiţionara Mitrofanovici Sanda Maria
solicită restituirea în natură a imobilului, compus din construcţie şi teren aferent, situat în
Ploieşti, strada Kutuzov nr.1, Consiliul judeţean Prahova având calitate de unitate
deţinătoare a imobilului solicitat.
Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova nr. 324/2006, cererea
de restituire în natură a fost respinsă, deoarece solicitanta nu a depus acte doveditoare ale
proprietăţii potrivit art.3 alin.1 lit. a şi art. 4 alin 2 din Legea nr. 10/2001, precum şi art
22.1 din Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare unitară a legii susmenţionate.
Împotriva acestei dispoziţii, aceasta a formulat contestaţie la Tribunalul Prahova
care a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 426/2014, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin
care s-a dispus restituirea în natură către contestatoarea Necula Viorica, în calitate de
mostenitor, a imobilului situat în Ploieşti, strada Kutuzov nr. 1 compus din construcţie şi
teren în suprafaţă de 452 mp. De asemenea, s-a stabilit în sarcina contestatoarei obligaţia
de a menţine afecţiunea de interes public a imobilului pe o perioada de 10 ani.
În imobilul care face obiectul notificării aflat în proprietatea judeţului şi în
administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova funcţionează Muzeul
I.L. Caragiale şi este compus din construcţie în suprafaţă de 130 mp şi teren aferent în
suprafaţă de 457 mp, conform Hotărârii Guvernului 1359/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Prahova, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Prahova, cu modificările şi completările ulterioare.
În vederea punerii în executare a hotărârii judecătoreşti sus menţionate, este
necesară trecerea imobilului Muzeul I L Caragiale, compus din construcţie şi teren
aferent, din proprietatea publică în proprietatea privată a judeţului Prahova.
Faţă de cele prezentate, considerăm legal prezentul proiect de hotărâre supus spre
aprobare.

DIRECŢIA PATRIMONIU

Şef serviciu,
Livia Barbălată

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,
RELAŢII PUBLICE, MONITOR
OFICIAL, ATOP

Şef serviciu,
Alina Georgiana Tincă

