ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind menţinerea sau, după caz, darea în administrarea
Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a unor bunuri
proprietate a judeţului Prahova
Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 2838/2016 al Direcţiei Proiecte cu
Finanțare Externă şi al Direcţiei Generale Tehnică și Patrimoniu, prin care se propune
darea sau, după caz, menţinerea în administrarea Muzeului Județean de Istorie și
Arheologie Prahova a unor bunuri proprietatea judeţului Prahova;
-Prevederile art. 867 şi art 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 97 şi 123 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 menţinerea în administrarea Muzeului Județean de Istorie și
Arheologie Prahova a imobilului Muzeul Ceasului “Nicolae Simache”, situat în
municipiul Ploiești, strada Nicolae Simache nr.1 și a imobilului Conacul “Pană Filipescu”,
situat în comuna Filipeștii de Târg conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Prevederile nr.crt.2 și nr.crt .12 din anexa la Hotărârea nr. 113/2011 a
Consiliului Judeţean Prahova privind modificarea și înlocuirea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Prahova nr.184/2005 referitoare la însuşirea propunerilor de
modificare a inventarului bunurilor imobile din domeniul public al judeţului Prahova care
se află în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, se modifică
în mod corespunzător.
Art.2 Se aprobă darea în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova a unor bunuri proprietate a judeţului Prahova, conform anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va aduce la cunoştinţă
prevederile prezentei hotărâri.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 26 feb 2016
Nr.008
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Anexa nr.1
la Hotărârea nr. _________________
din data de _____________________

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor proprietatea județului Prahova care se mențin
în administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova

Nr.
crt.

2

Denumirea imobilului

Muzeul Ceasului “Nicolae Simache”

Elementele de identificare

Municipiul Ploiești, strada Nicolae Simache nr.1
Tarla 280/1, Cc 1;
Clădire S+P+1+M
Suprafață construită la sol: 320 mp;
Suprafață desfășurată: 860 mp;
Teren aferent: 671 mp.
Comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova
Construcție administrativă și social culturală (monument de
arhitectură)
S+P+M
Suprafață construită la sol: 430 mp;
Suprafață desfășurată: 1290 mp;
Teren aferent: 6975 mp.

12

Valoare de
inventar

Persoana juridică la care
se menține administrarea
imobilului

5.176.977,81
Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie Prahova

4.230.249.28

Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie Prahova

Conacul “Pană Filipescu”
Comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova
Construcție anexă (grup sanitar)
Parter
Suprafață construită la sol: 29 mp;
Suprafață desfășurată: 29 mp.

141.851.64

Comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova
Ghețării – sit arheologic

476.256,56
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Anexa nr.2
la Hotărârea nr. _________________
din data de _____________________

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor proprietate a județului Prahova care se dau
în administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova

Nr.
crt.

Bunuri proprietate a județului Prahova care se dau
în administrare

Pret
Valoare de
Persoana juridică la care se dă în
unitar
inventar
administrare bunurile proprietatea
/buc.
județului Prahova
Muzeul Ceasului “Nicolae Simache”, municipiul Ploiești
Cantitate

1

Toaletă ecologică pentru persoane cu handicap

1 buc

13503,60

13503,60

2

Modul vitrine pentru exponate

15 buc

3720,00

55800,00

1
2

Gard fațadă și împrejmuire proprie cu plasă sârmă (lungime
fațada beton 57,45 ml, lungimi laturi de sarma 319,28 ml)
Amenajare teren și curte exterioară

3

Active fixe corporale, compuse din:

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie
Prahova

Conacul “Pană Filipescu”, comuna Filipeștii de Târg

Stație de epurare ape uzate menajere
Pompă autoportantă ape uzate menajere
Sistem operare PC
Laptop
Infotouch
Screentouch pentru .sala de expoziție
Ploter
Rampă mobilă pentru persoane
Videoproiector
Mobilier pentru expoziții permanente
Sistem audio interior și exterior
Ghid audio cu transmisie prin căști

1 buc

212596,29

212596,29

1 buc

947239,53

947239,53
620685,72

1 buc
1 buc
2 buc
2 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
2 buc
60 buc
2 buc
1 buc

148811,16
8639,08
3164,48
3614,60
20819,60
6688,56
15276,80
38390,40
2864,40
3707,60
3286,00
11184,80

148811,16
8639,08
6328,96
7229,20
20819,60
6688,56
15276,80
38390,40
5728,80
222456,00
6572,00
11184,80

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie
Prahova
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie
Prahova
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie
Prahova

4

Sistem de climatizare (aer condiționat)
Pupitru de prezentare
Machetă ctitorii cantacuzine
Sisteme pază-securitate
Camera foto-video digitală
Modul muzeotehnic
Mobilier pentru stand și magazinul de prezentare
Mobilier pentru stand și magazinul de prezentare
Termohigrometru,dezumidificator,umidificator
Obiecte de inventar, compuse din:
Apometru DN 20 mm și cămin apometru capac D=550 mm
Avizier cu sistem de iluminat pe timp de noapte
Banner semnalizare muzeu
Catarg pentru drapel
Covoare și mochete
Draperii
Ecran pentru videoproiectare
Galerii
Indicator stradal
Masă pentru sala de conferințe
Mobilier garderobă
Mobilier pentru birouri muzeografi și personal
Mobilier pentru expoziții temporare
Panoplie
Panou de prezentare pentru exterior
Perdele
Scanner
Scaun pliant
Scaun tip masă
Telefon fix, mobil
Uscător de mâini

1 buc
1 buc
4 buc
1 buc
1 buc
3 buc
1 buc
1 buc
1 buc

1 buc
1 buc
4 buc
4 pac
40 mp
130 ml
2 buc
44 ml
40 buc
10 buc
1 buc
2 buc
3 buc
6 buc
4 buc
140 ml
1 buc
80 buc
130 buc
1 buc
2 buc

16381,64
2790,00
5704,00
20639,80
2523,40
2799,92
20918,80
19678,80
8412,16

1566,12
855,60
156,24
1853,80
291,40
55,80
927,52
192,20
303,80
642,32
2126,60
2083,20
1929,44
768,80
477,40
64,48
2455,20
477,40
272,80
300,08
545,60

16381,64
2790,00
22816,00
20639,80
2523,40
8399,76
20918,80
19678,80
8412,16
163392,32
1566,12
855,60
624,96
7415,20
11656,00
7254,00
1855,04
8456,80
12152,00
6423,20
2126,60
4166,40
5788,32
4612,80
1909,60
9027,20
2455,20
38192,00
35464,00
300,08
1091,20

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie
Prahova

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA PROIECTE
CU FINANȚARE EXTERNĂ
Nr.2838/16.02.2016

DIRECȚIA GENERALĂ
TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind menţinerea sau, după caz, darea în administrarea
Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a unor bunuri
proprietatea judeţului Prahova
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, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, la anexa nr.1 figurând
„Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova”.
Anexa nr. 1 la hotărârea sus menționată a fost modificată prin Hotărârea Guvernului
României nr. 581/2006 în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.184/2005.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.113/2011 s-a aprobat modificarea și
înlocuirea anexei la hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 184/2005 referitoare la însușirea
propunerilor de modificare a inventarului bunurilor imobile din domeniul public al judeţului
Prahova care se află în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, hotărâre
atestată prin Hotărârea Guvernului României nr. 679/2012.
Județul Prahova este beneficiarul proiectului „Restaurarea şi consolidarea Muzeului
Ceasului “Nicolae Simache” Ploieşti”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 200721013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere,
Domeniul major de intervenţie: 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul - Poli de
creştere, și a proiectului „Restaurarea şi consolidarea Conacului Pană Filipescu, Filipeştii de Târg,
judeţul Prahova”, finanțat prin Axa prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”
DMI 5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe"
În acest context au fost actualizate cărțile funciare ale celor două imobile reabilitate prin
aceste proiecte. Prin urmare, datele de identificare menționate la nr. crt. 2 și nr.crt .12 din anexa la
Hotărârea nr. 113/2011 a Consiliului Judeţean Prahova privind modificarea și înlocuirea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.184/2005 referitoare la însuşirea propunerilor de
modificare a inventarului bunurilor imobile din domeniul public al judeţului Prahova care se află în
administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova necesită a fi actualizate,
suprafaţele construite desfăşurate fiind în present mai mari, la fel și valorile de inventar ale
obiectivelor.
Astfel, se propune menținerea în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova a imobilelor reabilitate prin proiectele mai sus amintite, elementele de identificare și
valorile de inventar fiind cele modificate conform anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre. De
asemenea, se propune darea în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova a
unor bunuri proprietatea județului Prahova, conform anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.
Faţă de cele prezentate, considerăm legal prezentul proiect de hotărâre supus spre aprobare.
DIRECŢIA PROIECTE CU
FINANȚARE EXTERNĂ
Director Executiv,
Marius Nicolae

DIRECȚIA GENERALĂ
TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
Director General,
Corneliu Adrian Ioniță

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind menţinerea sau, după caz, darea în administrarea
Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a unor bunuri
proprietatea judeţului Prahova
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 proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare.
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului sus menţionată, cuprinde „Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Prahova”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.113/2011 s-a aprobat modificarea și
înlocuirea anexei la hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 184/2005 referitoare la însușirea
propunerilor de modificare a inventarului bunurilor imobile din domeniul public al judeţului
Prahova care se află în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.
Județul Prahova este beneficiarul proiectului „Restaurarea şi consolidarea Muzeului
Ceasului “Nicolae Simache” Ploieşti”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 200721013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere,
Domeniul major de intervenţie: 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul - Poli de
creştere, și a proiectului „Restaurarea şi consolidarea Conacului Pană Filipescu, Filipeştii de
Târg, judeţul Prahova”, finanțat prin Axa prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului” DMI 5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe"
În acest context au fost actualizate cărțile funciare ale celor două imobile reabilitate prin
aceste proiecte. Prin urmare, datele de identificare menționate la nr. crt. 2 și nr.crt .12 din anexa la
Hotărârea nr. 113/2011 a Consiliului Judeţean Prahova privind modificarea și înlocuirea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.184/2005 referitoare la însuşirea propunerilor de
modificare a inventarului bunurilor imobile din domeniul public al judeţului Prahova care se află în
administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova necesită a fi actualizate,
suprafaţele construite desfăşurate fiind în present mai mari, la fel și valorile de inventar ale
obiectivelor.
Astfel, se propune menținerea în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova a imobilelor reabilitate prin proiectele mai sus amintite, elementele de identificare și
valorile de inventar fiind cele modificate conform anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre.
De asemenea, se propune darea în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova a unor bunuri proprietatea județului Prahova, conform anexei nr.2 la prezentul proiect de
hotărâre.
Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VICEPREȘEDINTE
Bogdan Andrei Toader

