
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii 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. 1078/18.01.2017 al Direcției generale tehnice și patrimoniu, prin care se propune 

modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică 

a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14 – 16 

- 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 Se aprobă modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în 

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

Republicii nr. 2-4, prin suplimentarea spaţiului atribuit Autorității Electorale 

Permanente, de la 27,53 mp la 59,73 mp, respectiv cu camera 624 în suprafaţă de 

23,00 mp spații în exclusivitate şi spaţii comune în suprafaţă de 9,20 mp, începând cu 

data de 01.02.2017. 

Art. 2 Se aprobă modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în 

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

Republicii nr. 2-4, prin atribuirea cam. 618 și 619 în suprafaţă de 51,07 mp spații în 

exclusivitate şi spaţii comune în suprafaţă de 20,43 mp, Societății Naționale de Cruce 

Roșie - filiala Prahova, începând cu data de 01.02.2017. 

Art. 3 Se aprobă modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în 

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

Republicii nr. 2-4, prin reducerea spaţiului atribuit Municipiului Ploiești - Primăria, 

de la 1851,81 mp la 1835,47 mp, începând cu luna ianuarie 2017. 

Art. 4 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. 009 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

b-dul Republicii nr. 2 - 4 

 

 

În imobilul proprietate publică a județului Prahova situat în municipiul Ploieşti, 

b-dul Republicii nr. 2 – 4, îşi desfăşoară activitatea instituţii publice de interes 

naţional şi judeţean, printre care: Autoritatea Electorală Permanentă, Societatea 

Națională de Cruce Roșie – filiala Prahova, Municipiul Ploiești – Primăria. 

 Prin adresa înregistrată cu nr. 21176/07.11.2016, Autoritatea Electorală 

Permanentă, solicită suplimentarea spațiului prin atribuirea camerei 624, necesară 

desfășurării activității, în imobilul situat în Ploiești, b-dul Republicii nr. 2 – 4.  

 Prin adresa înregistrată cu nr. 288/06.01.2017, Societatea Națională de Cruce 

Roșie – filiala Prahova, solicită suplimentarea spațiului prin atribuirea camerelor 618 

și 619 din imobilul situat în Ploiești, b-dul Republicii nr. 2 – 4. Spațiul atribuit în 

folosință conform contractului nr. 40/13.05.2004, respectiv camerele 605 și 606 din 

imobilul mai sus menționat, vor fi predate Consiliului județean Prahova. 

 Urmare unor modificări în structura pe camere în imobilul Palat Administrativ, 

cam. 704 a fost predată de către Municipiul Ploiești – Primăria, Consiliului județean 

Prahova. Astfel, spațiul atribuit în folosință gratuită Municipiului Ploiești – Primăria 

conform contractului nr. 28/11.03.2004, se reduce cu suprafața de 16,34 mp (spații în 

exclusivitate - 10,89 mp și spații commune - 5,45 mp). 

 În raport cu prevederile legale de atribuire a spaţiilor în imobilele proprietate 

publică a judeţului şi cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE,  

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA-CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 

NR. 1078/18.01.2017 

 
 

 

 

RAPORT 
 

privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

b-dul Republicii nr. 2 - 4 

 

 

 În imobilul proprietate publică a județului Prahova situat în municipiul Ploieşti, 

b-dul Republicii nr. 2 – 4, îşi desfăşoară activitatea instituţii publice de interes 

naţional şi judeţean, printre care: Autoritatea Electorală Permanentă, Societatea 

Națională de Cruce Roșie – filiala Prahova, Municipiul Ploiești – Primăria. 

 Prin adresa înregistrată cu nr. 21176/07.11.2016, Autoritatea Electorală 

Permanentă, solicită suplimentarea spațiului prin atribuirea camerei 624, necesară 

desfășurării activității, în imobilul situat în Ploiești, b-dul Republicii nr. 2 – 4.  

 Prin adresa înregistrată cu nr. 288/06.01.2017, Societatea Națională de Cruce 

Roșie – filiala Prahova, solicită suplimentarea spațiului prin atribuirea camerelor 618 

și 619 din imobilul situat în Ploiești, b-dul Republicii nr. 2 – 4. Spațiul atribuit în 

folosință conform contractului nr. 40/13.05.2004, respectiv camerele 605 și 606 din 

imobilul mai sus menționat, vor fi predate Consiliului județean Prahova. 

 Urmare unor modificări în structura pe camere în imobilul Palat Administrativ, 

cam. 704 a fost predată de către Municipiul Ploiești – Primăria, Consiliului județean 

Prahova. Astfel, spațiul atribuit în folosință gratuită Municipiului Ploiești – Primăria 

conform contractului nr. 28/11.03.2004, se reduce cu suprafața de 16,34 mp (spații în 

exclusivitate - 10,89 mp și spații commune - 5,45 mp). 

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

hotărâre. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Corneliu-Adrian Ioniță 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


