
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului proprietate publică a judeţului 

Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 1 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi Raportul 

nr. 1080/18.01.2017 al Direcției generale tehnice și patrimoniu, prin care se propune 

atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului proprietate publică a judeţului Prahova, 

situat în municipiul Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 1; 

- Prevederile art. 861 alin. 3 şi art. 874 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 (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 1, 

Direcției Naționale de Probațiune pe o perioadă de 25 ani, începând de la data de 

01.03.2017.  

   (2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.1 sunt cuprinse 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Cheltuielile de întreținere aferente spațiilor puse la dispoziție vor fi 

suportate de către titularul dreptului de folosință gratuită. 

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. 008 

 

 



ROMÂNIA               ANEXĂ  

JUDEŢUL PRAHOVA             la Hotărârea nr. ________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN             din data de ____________ 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului care se atribuie în folosință gratuită Direcției Naționale de Probațiune 

 

Nr. 

crt. 

Locul unde este situat imobilul care 

se atribuie în folosință gratuită 
Elemente de identificare a imobilului Valoarea de inventar 

1. 

 

 

 

Municipiul Ploiești,  

str. Ana Ipătescu nr.1 

 

 

 

- clădire C1 – S + P + 1E, suprafaţa 

construită desfăşurată = 517 mp 

- clădire C2 – P + 1E, suprafaţa 

construită desfăşurată = 123 mp 

- clădire C3 – cabină poarta, suprafaţa 

construită desfăşurată = 17 mp 

 

 

559.450 lei 

 

 

- teren aferent în suprafață de 979 mp 
 

620.483 lei 

- împrejmuire 

 

4.160 lei 

 

Carte funciară nr. 137145 
– municipiul Ploiești 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului proprietate publică a judeţului 

Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 1 

 

 

 

Direcția Națională de Probațiune este o structură cu personalitate juridică în 

cadrul Ministerului Justiției, care își desfășoară activitatea în interesul comunității, în 

scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârșire a unor noi 

infracțiuni și al creșterii gradului de siguranță în comunitate, urmărind astfel reducerea 

costurilor sociale ale executării sancțiunilor și măsurilor penale. 

 Prin adresa înregistrată cu nr. 24105/20.12.2016, Direcția Națională de 

Probațiune, solicită atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu necesar funcționării 

Serviciului de probațiune Prahova, în condiții adecvate, respectiv în imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 1. 

 Având în vedere că în imobilul mai sus menționat aflat în folosința 

Comandamentului militar județean Prahova, spațiile sunt folosite pentru depozitarea 

mobilierului scos din uz, considerăm oportună atribuirea în folosință gratuită a acestui 

imobil aflat în proprietatea județului Prahova, Direcției Naționale de Probațiune, pentru 

o perioadă de 25 ani. 

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

imobilele proprietate publică a judeţului, supun spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.  

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA-CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 

NR. 1080/18.01.2017 

 

 

 

 

 

RAPORT 

 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului proprietate publică a judeţului 

Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 1 

 

 

 

 Direcția Națională de Probațiune este o structură cu personalitate juridică în 

cadrul Ministerului Justiției, care își desfășoară activitatea în interesul comunității, în 

scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârșire a unor noi 

infracțiuni și al creșterii gradului de siguranță în comunitate, urmărind astfel reducerea 

costurilor sociale ale executării sancțiunilor și măsurilor penale. 

 Prin adresa înregistrată cu nr. 24105/20.12.2016, Direcția Națională de 

Probațiune, solicită atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu necesar funcționării 

Serviciului de probațiune Prahova, în condiții adecvate, respectiv în imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 1. 

 Având în vedere că în imobilul mai sus menționat aflat în folosința 

Comandamentului militar județean Prahova, spațiile sunt folosite pentru depozitarea 

mobilierului scos din uz, considerăm oportună atribuirea în folosință gratuită a acestui 

imobil aflat în proprietatea județului Prahova, Direcției Naționale de Probațiune, pentru 

o perioadă de 25 ani. 

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Corneliu-Adrian Ioniță 
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