ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind introducerea în domeniului public al judeţului Prahova şi darea în
administrarea Serviciului Public Judeţean Salvamont Prahova a investiţiei
„Bază Salvamont Azuga”
Având în vedere:
- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova și a
consilierilor județeni: Rareș Dan Enescu, Ionel Pîrvu, Justinian Feodor Nică,
Eugen Ionică și Dorin Tudora, precum şi Raportul nr. 2595/09.02.2017 al Direcţiei
Generale Tehnice şi Patrimoniu privind introducerea în domeniul public al
judeţului Prahova şi darea în administrare a investiţiei „Bază Salvamont Azuga”;
- Adresele nr. 51/27.01.2017 şi nr.62/31.01.2017 ale Serviciului Public
judeţean Salvamont Prahova;
- Prevederile art.3 alin (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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 introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi
darea în administrarea Serviciului Public Județean Salvamont Prahova a investiţiei
„Bază Salvamont Azuga”.
(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art.1 sunt cuprinse
în anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 28 feb 2017
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ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR.________
DIN DATA DE ____________

DATELE DE IDENTIFICARE
ale investiţiei „Bază Salvamont Azuga” care se introduce în domeniul public al judeţului
Prahova şi se transmite în administrarea Serviciului Public judetean Salvamont Prahova

Adresa imobilului
Oraşul Azuga,
strada Sorica
nr.6B, T24, P85
judeţul Prahova

Caracteristicile tehnice

P+M
Construcţie din beton, BCA, şarpantă lemn
Suprafaţa construită la sol 66 mp
Suprafaţă utilă 101,85 mp
Suprafaţă desfăşurată 132 mp
Anul dării în folosinţă 2016
Valoarea de inventar 458.309,45 lei

Persoana juridică la
care se dă în
administrare imobilul
Serviciul Public
judeţean Salvamont
Prahova
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PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
privind introducerea în domeniului public al judeţului Prahova şi darea în administrarea
Serviciului Public judetean Salvamont Prahova a investiţiei
„Bază Salvamont Azuga”

Prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 92/24.08.2015 obiectivul ,, Bază
Salvamont Azuga” a fost inclus în Lista de investiţii pe anul 2015.
Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al judeţului
este alcătuit din bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin
hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de
interes public naţional.
Astfel, în urma încheierii procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
nr.725/21.12.2016, încheiat în baza Contractului nr. 556/16.09.2015 între SC Cecris
Cons Profesional şi Serviciului Public judetean Salvamont Prahova, este necesară
introducerea în domeniul public al judeţului şi darea în administrarea Serviciului Public
judeţean Salvamont Prahova a obiectivului de investiţii “Bază Salvamont Azuga”.
Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
PREŞEDINTE
Bogdan Andrei Toader

Comisia pentru administratie publica
locala, juridica, apararea ordinii
publice, respectarea drepturilor si a
libertatilor cetatenilor






Enescu Rareş Dan (presedinte)
Pîrvu Ionel (secretar)
Tudora Dorin
Ionică Eugen
Nică Justinian Feodor
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Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu

Nr.2595/09.02.2017
RAPORT
privind introducerea în domeniului public al judeţului Prahova şi darea în administrarea
Serviciului Public judetean Salvamont Prahova a investiţiei
„Bază Salvamont Azuga”
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1.359/2001, s-a aprobat atestarea
domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Prahova.
Consiliul Local Azuga a adoptat hotărârea nr.110/2014 privind acordul de
principiu în vederea, întocmirii documentaţiei cadastrale şi înscrierea în cartea funciară a
UAT Azuga a terenului în suprafaţă de 369 mp, str. Sorica în vederea atribuirii în
folosinţă gratuită Serviciului Public judeţean Salvamont Prahova, necesar realizării
obiectivului sus menţionat.
În baza acestei hotărâri s-a incheiat Contractul de comodat nr.9589/08.08.2014
între oraşul Azuga şi Serviciul Public judeţean Salvamont Prahova având ca obiect
dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 369 mp, situat în strada
Sorica, nr. 6B, T24,P85, oraş Azuga pentru construire bază salvamont dotată şi utilată
corespunzător.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 92/24.08.2015 obiectivul ,, Bază
Salvamont Azuga” a fost inclus în Lista de investiţii pe anul 2015.
Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al judeţului
este alcătuit din bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin
hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de
interes public naţional.
Astfel, în urma încheierii procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
nr.725/21.12.2016, este necesară introducerea în domeniul public al judeţului şi darea în
administrarea Serviciului Public judeţean Salvamont Prahova a obiectivului de investiţii
“Bază Salvamont Azuga”.
În aplicarea acestor dispoziţii legale a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre,
pe care îl avizăm favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV,
Livia Barbălată

