
R O M Â N I A JUDEŢUL  

PRAHOVA CONSILIUL 

JUDEŢEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spaţiu Asociaţiei „Noi şi Ceilalţi”, în 

imobilul situat în Ploieşti strada Republicii nr.271 aflat în proprietatea publică a 

judeţului Prahova şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 
 

 

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun 

nr.697/11.01.2018  al Compartimentului sănătate, cultură, învăţământ, mass-media,  sport- 

tineret,  ONG-uri , turism şi al Direcţiei Generale Tehnice şi Patrimoniu prin  care  se 

propune atribuirea în folosință gratuită  a unui spaţiu Asociaţiei „Noi şi Ceilalţi”, în imobilul 

situat în Ploieşti strada Republicii nr.271 aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova 
şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti; 

- Adresele nr. 41750/13.12.2017 şi nr.26729/05.09.2016 ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Ploieşti 

- Prevederile art. 861 alin. 3 şi art. 874 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor a r t . 9 1 . a l i n . ( 1 ) , l i t . ( c ) , a rt. 97 şi art. 124 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 darea în folosință gratuită a unui spaţiu (fost birou contabilitate) în 

suprafaţă de 24,39 mp Asociaţiei „Noi şi Ceilalţi”, în imobilul situat în Ploieşti strada 

Republicii nr.271 aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova şi în administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, începând cu luna ianuarie 2018 până la data de 

31.12.2018. 

Art. 2. Titularul dreptului de folosinţă gratuită va suporta contravaloarea cotei părţi din 

cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor. 

Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 

 

Ploieşti, 31 ianuarie 2018 
Nr. 004 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 
Adi- Hermina Bîgiu 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Compartimentul sănătate, cultură, învăţământ, 

mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism  

Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu  
NR. 697/11.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spaţiu Asociaţiei „Noi şi Ceilalţi”, în imobilul 

situat în Ploieşti strada Republicii nr.271 aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova şi 

în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 
 
 
 

Asociaţia „Noi şi Ceilalţi” , Filiala Prahova are ca scop desfăşurarea activităţii de 

promovare şi apărare a drepturilor persoanelor seropozitive. 

Prin adresele nr. 41750/13.12.2017 şi nr. 26729/05.09.2016 Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Prahova, solicită atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 24,39 mp 

Asociaţiei „Noi şi Ceilalţi”, în imobilul situat în Ploieşti strada Republicii nr.271 aflat în 

proprietatea publică a judeţului Prahova. 
 

Având în vedere faptul că persoanele depistate seropozitiv sunt înregistrate în 

Programul Naţional HIV, program care se derulează în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Ploieşti – secţia Boli Infecţioase, precum şi activitatea pe care o desfăşoară 

Asociaţia „Noi şi Ceilalţi”, considerăm legală atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în 

suprafaţă de 24,39 mp în imobilul situat în Ploieşti strada Republicii nr.271 aflat în 

proprietatea publică a judeţului Prahova şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Ploieşti. 

Faţă de cele arătate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

avizăm favorabil. 
 
 

Compartimentul sănătate, cultură,                     Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu 

învăţământ, mass-media, sport-tineret, 

ONG-uri, turism 
 

     Consilier,                                                                    Director executiv, 
      Nicolae Elena Evelina                                                        Livia Barbălată 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spaţiu Asociaţiei „Noi şi Ceilalţi”, în imobilul 

situat în Ploieşti strada Republicii nr.271 aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova şi 

în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 
 
 
 
 
 

Prin adresele nr. 41750/13.12.2017 şi nr. 26729/05.09.2016 Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Prahova, solicită atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 24,39 mp 

Asociaţiei „Noi şi Ceilalţi”, în imobilul situat în Ploieşti strada Republicii nr.271 aflat în 

proprietatea publică a judeţului Prahova. 

Având în vedere faptul că persoanele depistate seropozitiv sunt înregistrate în 

Programul Naţional HIV, program care se derulează în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Ploieşti – secţia Boli Infecţioase, precum şi faptul că Asociaţia „Noi şi Ceilalţi” are 

ca scop desfăşurarea activităţii de promovare şi apărare a drepturilor persoanelor 

seropozitive, propunem atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 24,39 

mp în imobilul situat în Ploieşti strada Republicii nr.271 aflat în proprietatea publică a 

judeţului Prahova şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în raport cu prevederile legale de atribuire a spaţiilor 

în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, supun spre aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 
 

PREŞEDINTE 

BOGDAN ANDREI TOADER 


