
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar  

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi Raportul 

nr. 1079/18.01.2017 al Direcţiei generale tehnice și patrimoniu, prin care se propune 

atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii 

nr. 2 – 4;  

 - Prevederile art. 39 alin.1 și art. 40 alin. 1 din Legea nr. 96/2006, privind 

Statutul deputaților și al senatorilor, republicată; 

 - Prevederile art. 861, alin.3 din Codul Civil;  

          În temeiul prevederilor art. 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 atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, doamnei deputat 

Paraschiv Rodica, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4, respectiv camera 15 în suprafață de 14,50 

mp și spații comune aferente, în suprafață de 7,25 mp, până la data încetării calității de 

deputat din mandatul 2016-2020. 

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

părţi din cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor. 

Art. 3 – Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

    

             CONTRASEMNEAZĂ: 

                        SECRETAR, 

                         Mihail Pavel 

 
Ploieşti, 31 ian 2017 

Nr. 006 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar  

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

 

 

 În imobilul Palat Administrativ situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 

2 – 4, sunt atribuite spații pentru birouri parlamentare unde deputații și senatorii își 

desfășoară activitatea în circumscripțiile electorale pe care le reprezintă. 

 Prin adresa cu numărul de înregistrare 24691/28.12.2016, doamna deputat 

Paraschiv Rodica, solicită atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu pentru 

organizarea și funcționarea biroului parlamentar, în imobilul situat în Ploiești, b-dul 

Republicii nr. 2 – 4, respectiv camera 15, parter, în perioada exercitării mandatului de 

deputat 2016 – 2020. 

 Având în vedere prevederile legale privind statutul deputaților și senatorilor, 

pentru buna desfășurare a activității birourilor parlamentare în circumscripție și 

susținerea audiențelor solicitate de cetățeni, supun spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE,  

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA-CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 

NR. 1079/18.01.2017 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar  

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

 

 

 Prin adresa cu numărul de înregistrare 24691/28.12.2016, doamna deputat 

Paraschiv Rodica, solicită atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu pentru 

organizarea și funcționarea biroului parlamentar, în imobilul situat în Ploiești, b-dul 

Republicii nr. 2 – 4, respectiv camera 15, parter, în perioada exercitării mandatului de 

deputat 2016 – 2020. 

 Având în vedere prevederile art. 39 (alin.1) și art. 40 (alin1) din Legea nr. 

96/2006, privind statutul deputaților și senatorilor, republicată, consiliile județene au 

obligația ca la solicitarea deputaților și senatorilor, să pună la dispoziție spații pentru 

organizarea și funcționarea birourilor parlamentare ale acestora. 

Față de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Corneliu-Adrian Ioniță 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


