
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea comisiei de inventariere a arhivei  

de la Societatea Consproiect S.A. 

 

Având în vedere: 

   - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Prahova privind 

reorganizarea Comisiei de inventariere a arhivei de la Societatea Consproiect S.A. și 

Raportul nr. 4019/21.02.2019 al Direcției Juridic Contencios și Administrație 

Publică; 

 - Prevederile art. 34 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 80 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate 

prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 12.10.2009, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

  Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1 Se constituie comisia de inventariere a arhivei de la Societatea 

Consproiect S.A., constând în studiile de teren și documentațiile elaborate pentru 

realizarea investiților de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie 

comunală, precum și a lucrărilor de amenajare a teritoriului și de urbanism - studii și 

proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii 

populare sau a altor instituții ale statului, în următoarea componență: 

 1. Giulan Doina Monica – Șef serviciu, Serviciul gestiune documente și relații 

publice – președinte; 

 2. Vâjîiac Lucia – referent, Birou administrativ, personal de întreținere – 

membru; 

 3. Stănică Nicoleta Valentina – inspector – Serviciul gestiune documente și 

relații publice – membru; 

 4. Bîrjovanu Corina Mariana – consilier – Serviciul gestiune documente și 

relații publice – membru; 

 5. Albișoreanu Ionuț Răzvan – consilier – Serviciul gestiune documente și 

relații publice – membru; 

 6. Ionică Elena – consilier – Arhitect Șef, Serviciul planificare teritoriu, 

urbanism și cadastru – membru; 

 7. Roșu Ioana Daniela – consilier – Arhitect Șef, Serviciul planificare teritoriu, 

urbanism și cadastru; 

 8. Măceșaru Răzvan Ionel – consilier – Arhitect Șef, Compartimentul 

Disciplină, Control în Construcții și Autorizare; 

 

 Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 se completează cu persoanele desemnate de 

Societatea Consproiect S.A. 

 



Art.3 Modul de gestionare și accesul persoanelor fizice sau al reprezentanților 

persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentațiile prevăzute la alin. (1) se va 

stabili ulterior printr-o nouă hotărâre a consiliului județean. 
 

 

Art.4 La data adoptării prezentei prevederile Hotărârii nr. 9/2014 a Consiliului 

județean Prahova își încetează aplicabilitatea. 
 

 

Art.5 Direcția  Juridic  Contencios și  Administrație  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploiești, 28 februarie 2019  

Nr. 013 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare „Studiile de teren și documentațiile elaborate 

pentru realizarea investițiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de 

gospodărie comunală, precum și a lucrărilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism - studii și proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda 

fostelor consilii populare sau a altor instituții ale statului - sunt și rămân proprietate 

publică a județului sau a municipiilor, respectiv a municipiului București.” 

Arhivele cuprinzând studiile și documentațiile menționate, intrate, la 

constituire, în patrimoniul societăților comerciale înființate pe structura fostelor 

unități de proiectare județene, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile 

județene, inventarierea acestor arhive fiind realizată de către comisii constituite în 

acest scop prin hotărâri ale consiliilor județene. 

Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

  

  

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS  

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

Nr. 4019/21.02.2019 

 

 

R A P O R T 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul județean are obligația de a gestiona 

arhivele cuprinzând studiile de teren și documentațiile elaborate pentru realizarea 

investițiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, 

precum și a lucrărilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, intrate, la 

constituire, în patrimoniul societăților comerciale înființate pe structura fostelor 

unități de proiectare județene. 

Prin studiile și documentațiile menționate se înțelege exemplarul-martor 

compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale și pe specialități, 

breviare de calcul, avizele și acordurile obținute, precum și piesele desenate. 

 Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin 

hotărâri ale consiliilor județene. 

 Societatea Consproiect S.A., care este continuatoarea fostului Institut de 

Proiectări Prahova, a comunicat că deține în arhivă documente care se încadrează în 

prevederile art. 34 din Legea nr. 50/1991 și care trebuie inventariate și predate către 

Consiliul județean Prahova. O parte din aceste documente intră sub incidența Legii 

nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, urmând a fi gestionate în 

conformitate cu aceste prevederi legale.  

Având în vedere cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe 

care îl avizăm favorabil.  

Director Executiv, 

Alina Georgiana Tincă 


