ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova,
pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunului imobil
,,Împrejmuire stație de epurare Vălenii de Munte”,
concesionat Societăţii comerciale Hidro Prahova S. A. prin Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
Având în vedere:
-Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr.
19728/19.10.2016 al Direcţiei Generale Tehnice şi Patrimoniu, prin care se propune trecerea
din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova, pentru scoaterea din funcțiune,
casarea și valorificarea bunului imobil ,,Împrejmuire stație de epurare Vălenii de Munte”,
concesionat Societăţii comerciale Hidro Prahova S. A. prin Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
-Adresa S. C. Hidro Prahova S. A. nr. 7047/UIP/1518/21.09.2016;
-Prevederile art.10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art.1 şi art.2 din Ordonanța Guvernului României nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
-Prevederile Regulamentului privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând
instituţiilor publice, aprobat prin HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără
plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;
În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă, la cererea operatorului regional S. C. Hidro Prahova S. A., trecerea din
domeniul public în domeniul privat al județului Prahova, pentru scoaterea din funcțiune,
casarea și valorificarea bunului imobil ,,Împrejmuire stație de epurare Vălenii de Munte”.
Art.2 Direcţia Economică şi Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.
PREȘEDINTE
Bogdan Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploiești 31 oct 2016
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova, pentru
scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunului imobil „Împrejmuire staţie de
epurare Vălenii de Munte” , concesionat Societăţii comerciale Hidro Prahova S.A.
prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare
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.”
În acest sens, prin Hotărârea nr.157/27.09.2012 a Consiliului Judeţean Prahova s-a
aprobat preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a terenului în suprafaţă de
14.148 mp, situat în comuna Gura Vitioarei, Tarla 24, Parcela Cc750/1, proprietatea publică a
comunei Gura Vitioarei, iar prin Hotărârea nr.164/31.10.2012 a Consiliului Judeţean Prahova
s-a aprobat preluarea în proprietatea publică a judeţului Prahova a Staţiei de epurare Vălenii
de Munte situată pe terenul sus menţionat.
Prin adresa nr.7047/UIP/1518/21.09.2016 S.C.Hidro Prahova S.A – Unitatea de
Implementare a Proiectului “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în
județul Prahova” solicită Consiliului Județean Prahova trecerea din domeniul public în
domeniul privat al județului Prahova a Împrejmuirii staţiei de epurare Vălenii de Munte
situată în comuna Gura Vitioarei, Tarla 24, Parcela Cc750/1, în vederea realizării unei noi
construcţii aferente staţiei de epurare ape uzate – Vălenii de Munte, urmând ca, după
îndeplinirea tuturor formalităților legale privind autorizarea desființării, să se procedeze la
scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acesteia, în vederea realizării unei noi
construcţii aferente staţiei de epurare ape uzate – Vălenii de Munte.
În raport de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care-l
supun spre aprobare.
PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
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NR. 19728/19.10.2016

RAPORT
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova, pentru scoaterea din funcțiune, casarea și
valorificarea unui bun imobil „Împrejmuire staţie de epurare Vălenii de Munte” , concesionat Societăţii comerciale
Hidro Prahova S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
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 contribuie 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.
Staţia de epurare Vălenii de Munte, care va deservi localităţile Vălenii de Munte şi Olteni, se află pe terenul în
suprafaţă de 14.148 mp, situat în comuna Gura Vitioarei, Tarla 24, Parcela Cc750/1, aflat în proprietatea publică a
comunei Gura Vitioarei şi dat în administrarea Consiliului Judeţean Prahova prin Hotărârea nr. 30/21.09.2012 a
Consiliului Local Gura Vitioarei, respectiv Hotărârea nr. 157/27.09.2012 a Consiliului Județean Prahova.
Totodată, prin Hotărârea nr.63/10.10.2012 a Consiliului Local Vălenii de Munte s-a aprobat trecerea unor
bunuri din proprietatea publică a oraşului Vălenii de Munte în proprietatea publică a judeţului Prahova cu preluarea
sarcinilor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare
nr.116/2009, iar prin Hotărârea nr.164/31.10.2012 a Consiliului Judeţean Prahova s-a aprobat preluarea unor bunuri
din proprietatea publică a oraşului Vălenii de Munte în proprietatea publică a judeţului Prahova, respectiv a Staţiei de
epurare aferentă terenului sus menţionat.
Prin adresa nr. 7047/UIP/1518/21.09.2016 S.C.Hidro Prahova S.A – Unitatea de Implementare a Proiectului
“Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” solicită Consiliului Județean Prahova
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova a Împrejmuirii staţiei de epurare Vălenii de Munte
situată în comuna Gura Vitioarei, Tarla 24, Parcela Cc750/1, în vederea realizării unei noi împrejmuiri aferente staţiei
de epurare ape uzate – Vălenii de Munte, urmând ca, după îndeplinirea tuturor formalităților legale privind autorizarea
desființării, să se procedeze la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acesteia.
Faţă de cele prezentate şi având în vedere şi prevederile art.10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre .

Director executiv,
Livia Barbălată

