ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind unele măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului Judeţean de
Ştiinţele Naturii Prahova, a unei secţii muzeale de istoria mineralelor şi
a extracţiei acestora în judeţul Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi Raportul
nr.10.904/02.06.2016 al Direcţiei Generele Tehnică şi Patrimoniu, prin care se propun
unele măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova,
a unei secţii muzeale de istoria mineralelor şi a extracţiei acestora în judeţul Prahova;
- Adresa nr. 265/PA/25.02.2016 a OMV Petrom;
- Adresele nr.3202/05.11.2013 şi nr. 747/ 24.02.2015 ale Ministerului Culturii;
- Prevederile art.13 alin.2, art.15 alin.3 şi art 21 din Legea muzeelor şi a colecţiilor
publice nr.311/2003, republicată;
În temeiul prevederilor 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, de principiu, organizarea, în cadrul Muzeului Judeţean de Ştiinţele
Naturii Prahova, a unei secţii muzeale de istoria mineralelor şi a extracţiei acestora în judeţul
Prahova.
(2) Organizarea secţiei muzeale menţionate la alin. (1) se va realiza prin
reorganizarea secţiei Muzeului Sării şi transferul Muzeului Naţional al Petrolului, deţinut în
prezent de OMV Petrom.
Art.2 În vederea realizării obiectivului propus la art.1 din prezenta hotărâre, se va asigura
aducerea la îndeplinire, în termen de maxim 90 de zile, a următoarelor măsuri:
a) Elaborarea şi supunerea spre aprobarea Consiliului judeţean Prahova a unui proiect
de hotărâre privind solicitarea trecerii, din domeniul public al statului, în domeniul
public al judeţului, a opt bunuri de tezaur aflate la Muzeul Naţional al Petrolului.
b) Analizarea soluţiei juridice, propuse de deţinător şi realizarea eventualelor proceduri
necesare pentru preluarea, de la OMV Petrom, a exponatelor muzeale aflate la
Muzeul Naţional al Petrolului, altele decât cele de la lit.a).

c) Elaborarea şi supunerea spre aprobarea Consiliului judeţean Prahova a unui proiect
de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Muzeului Judeţean de Ştiinţele
Naturii Prahova, cu asigurarea fondurilor necesare secţiei muzeale nou înfiinţate.
Art.3 Conducerea Consiliului judeţean Prahova va asigura aducerea la îndeplinire a
măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.
Art.4 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.

P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU

NR.10.904/02.06.2016
RAPORT
privind unele măsuri pentru organizarea în cadrul Muzeului Judeţean de
Ştiinţele Naturii Prahova, a unei secţii muzeale de istoria mineralelor şi
a extracţiei acestora în judeţul Prahova
Muzeul Petrolului a fost înfiinţat în anul 1959, având ca obiect asigurarea, conservarea şi
popularizarea materialului documentar asupra evoluţiei şi dezvoltării industriei petroliere în
Republica Populară Română.
În anul 1980, s-a constituit Regia Autonomă a Petrolului „Petrom” – RA, al cărei
patrimoniu cuprindea printre altele şi Muzeul Petrolului situat în Ploieşti strada Dr. Bagdasar nr.8
ca unitate social culturală.
Muzeul Petrolului a trecut în componenţa sucursalei Petrom Ploieşti în anul 1997. Ulterior,
Regia Autonomă a Petrolului „Petrom” – RA a fost reorganizată ca societate naţională cu capital
de stat, denumită Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” – SA
În anul 2003, Muzeul Petrolului s-a constituit ca punct de lucru al sucursalei Petrom
Ploieşti. Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” – SA a fost privatizată în baza Legii
nr.555/2004 schimbându-şi denumirea în „Petrom SA”, iar în 2009 în „OMV Petrom SA”
Având în vedere că în municipiul Ploieşti funcţionează Muzeul Naţional al Petrolului,
singurul muzeu petrolier din România şi printre puţinele muzee de profil din lume, înfiinţarea sa
fiind o recunoaştere a statutului oraşului în cadrul industriei petroliere din ţara noastră, precum şi
importanţa majoră a industriei petroliere pentru judeţul Prahova, se consideră oportun organizarea
în cadrul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova a unei secţii muzeale privind istoria
mineralelor şi a extracţiei acestor .
Organizarea acestei secţii se va realiza prin reorganizarea „Muzeului Sării” – secţie a
Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova şi transferul Muzeului Naţional al Petrolului,
respectiv prin trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Prahova a
opt bunuri de tezaur, precum şi prin preluarea de la OMV Petrom a celorlalte exponate aflate la
Muzeului Naţional al Petrolului.
Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,
RODICA PARASCHIV

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE,

EXPUNERE DE MOTIVE
privind unele măsuri pentru organizarea în cadrul Muzeului Judeţean de
Ştiinţele Naturii Prahova, a unei secţii muzeale de istoria mineralelor şi
a extracţiei acestora în judeţul Prahova
În municipiul Ploieşti funcţionează Muzeul Naţional al Petrolului, singurul muzeu petrolier
din România şi printre puţinele muzee de profil din lume, înfiinţarea sa fiind o recunoaştere a
statutului oraşului în cadrul industriei petroliere din ţara noastră, precum şi importanţa majoră a
industriei petroliere pentru judeţul Prahova.
Muzeul Petrolului a fost înfiinţat în anul 1959, având ca obiect asigurarea, conservarea şi
popularizarea materialului documentar asupra evoluţiei şi dezvoltării industriei petroliere în
Republica Populară Română.
În anul 1980, s-a constituit Regia Autonomă a Petrolului „Petrom” – RA, al cărei
patrimoniu cuprindea printre altele şi Muzeul Petrolului situat în Ploieşti strada Dr. Bagdasar nr.8
ca unitate social culturală.
Muzeul Petrolului a trecut în componenţa sucursalei Petrom Ploieşti în anul 1997. Ulterior,
Regia Autonomă a Petrolului „Petrom” – RA a fost reorganizată ca societate naţională cu capital
de stat, denumită Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” – SA
În anul 2003, Muzeul Petrolului s-a constituit ca punct de lucru al sucursalei Petrom
Ploieşti. Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” – SA a fost privatizată schimbându-şi
denumirea în „Petrom SA”, iar în 2009 în „OMV Petrom SA”.
Faţă de cele prezentate mai sus, se consideră oportun organizarea în cadrul Muzeului
Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova a unei secţii muzeale privind istoria mineralelor şi a
extracţiei acestor în judeţul Prahova.
Organizarea acestei secţii se va realiza prin reorganizarea „Muzeului Sării” – secţie a
Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova şi transferul Muzeului Naţional al Petrolului,
respectiv prin trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Prahova a
opt bunuri de tezaur, precum şi prin preluarea de la OMV Petrom a celorlalte exponate aflate la
Muzeului Naţional al Petrolului.
În raport de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care-l supun
spre aprobare.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA

