
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova 

a terenului în suprafață de 36.253 mp, situat în comuna Poiana Câmpina  

 

 

Având în vedere: 
 
 
 - Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, 

precum şi Raportul nr. 4067/22.02.2019 al Direcţiei Patrimoniu privind 

introducerea în domeniul public al judeţului Prahova a terenului în suprafață de 

36.253 mp, situat în comuna Poiana Câmpina; 

- Hotărârea nr. 68/29.11.2018 a Consiliului Local al comunei Poiana 

Câmpina prin care s-a aprobat trecerea terenului în suprafaţă de 36.253 mp din 

domeniul public al comunei Poiana Câmpina în domeniul public al judeţului 

Prahova, în vederea realizării obiectivului „Staţie de epurare apă uzată în orașul 

Breaza, județul Prahova”; 

- Prevederile art.863 litera f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile art.3 alin (1) şi alin (3) şi art.9 alin.(4) din  Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Prevederile literei d) din Anexa nr.1 la Normele tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HGR nr.548/1999. 

 

- Prevederile art.10 (6) litera b) din Legea nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile  art.27 (2) litera a) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul 

de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 
           În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) litera c) şi art. 97 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 introducerea în domeniului public al judeţului Prahova a 

terenului în suprafață de 36.253 mp, situat în comuna Poiana Câmpina. 



(2) Datele de identificare a terenului prevăzut la alin (1) sunt cuprinse în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 

Art.2   Terenul prevăzut la art.1 va fi pus la dispoziția proiectului pentru 

realizarea obiectivului “Staţie de epurare apă uzată în orașul Breaza, județul 

Prahova”, care va deservi localităţile Breaza şi Comarnic . 
 

 

Art.3.  Direcţia  Juridic  Contencios  şi  Administraţie  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 februarie 2019 
 

Nr. 014 



R O M Â N I A                                                                                      ANEXA 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                   la hotărârea nr. ____ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                              din _______________ 

 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a terenului, situat în comuna Poiana Câmpina,  care se introducerea în domeniul public al judeţului Prahova 

 

 

 
 

Adresa imobilului Caracteristicile tehnice Valoare de inventar 

-lei- 

Localitatea Poiana Câmpina, 

Județul Prahova,  

T25, Np 1500/2, Np 1500/3, Np 

1500/4 

Teren în suprafață de 36.253 mp 

Extras carte funciară nr.21356 

481.800 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova 

a terenului în suprafață de 36.253 mp, situat în comuna Poiana Câmpina 

  

 

Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate ale localităţilor fac parte din sfera 

serviciilor comunitare şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 

autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţilor de dezvoltare intercomunitară. 

Potrivit prevederile art.10 (6) litera b) din Legea nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, republicată, „... bunurile care deservesc mai multe unităţi 

administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile 

administrativ teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al 

asociaţiei”. 

  Pentru realizarea obiectivului “Staţie de epurare apă uzată în orașul Breaza, 

județul Prahova”de către SC Hidro Prahova SA, care va deservi localităţile Breaza şi 

Comarnic, prin Hotărârea nr.157/2018 Consiliul județean Prahova a solicitat transmiterea 

terenului în suprafaţă de 36.253 mp, înscris în cartea funciară nr.21356, din domeniul 

public al comunei Poiana Câmpina în domeniul public al judeţului Prahova, iar prin 

Hotărârea nr. 68/2018 Consiliul local al comunei Poiana Câmpina a aprobat trecerea 

acestui teren din domeniul public al comunei Poiana Câmpina în domeniul public al 

județului Prahova. 

 Avînd în vedere Procesul verbal nr. 2784/05.02.2019 al Comisiei speciale 

pentru întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Prahova, se impune introducerea în domeniul public al județului Prahova a 

terenului sus menționat și punerea la dispozitie a acestuia în vederea realizării 

obiectivului LOT 1 -  „Staţie de epurare apă uzată în orașul Breaza” , parte a contractului 

de lucrări  Reabilitare și extindere Stații de epurare ape uzate în orașele Sinaia, Breaza – 

Stații de tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia, județul Prahova”. 

Conform prevederilor art. 3 alin (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică „Domeniul public al judetelor este alcătuit din bunurile prevăzute la 

pct.II din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes județean, declarate ca atare prin 

hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes 

public național”. 

          Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                        
Nr. 4067/22.02.2019 

R A P O R T 

    privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova 

a terenului în suprafață de 36.253 mp, situat în comuna Poiana Câmpina 

 

Conform art.2 litera j) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, republicată, prin sistem de utilitate publică se înţelege ansamblul bunurilor mobile şi 

imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii 

tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de utilităţi publice, prin 

ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului; 

Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate ale localităţilor fac parte din sfera 

serviciilor comunitare şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor 

administraţiei publice locale ori ale asociaţilor de dezvoltare intercomunitară. 

Potrivit prevederile art.10 (6) litera b) din Legea nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, republicată, „... bunurile care deservesc mai multe unităţi 

administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile 

administrativ teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al 

asociaţiei” . 

De asemenea, conform prevederilor lit. d din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, minicipiilor şi judeţelor „sistemele de 

canalizare şi epurare a apelor uzate care deservesc sau se află pe teritoriul a două sau mai multe 

localităţi din judeţ cu terenurile aferente fac parte din domeniul public judeţean” . 

  Astfel, pentru realizarea obiectivului “Staţie de epurare apă uzată în orașul Breaza, 

județul Prahova”de către SC Hidro Prahova SA, care va deservi localităţile Breaza şi 

Comarnic, prin Hotărârea nr.157/2018 Consiliul județean Prahova a solicitat transmiterea 

terenului în suprafaţă de 36.253 mp, înscris în cartea funciară nr.21356, din domeniul public al 

comunei Poiana Câmpina în domeniul public al judeţului Prahova, iar prin Hotărârea nr. 

68/2018 Consiliul local al comunei Poiana Câmpina a aprobat trecerea acestui teren din 

domeniul public al comunei Poiana Câmpina în domeniul public al județului Prahova. 

 Avînd în vedere Procesul verbal nr. 2784/05.02.2019 al Comisiei speciale pentru 

întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Prahova, constituită în baza Hotărârii nr.18/2018 a Consiliului judeţean Prahova, se impune 

introducerea în domeniul public al județului Prahova a terenului sus menționat și punerea la 

dispozitie a acestuia în vederea realizării obiectivului LOT 1 -  „Staţie de epurare apă uzată în 

orașul Breaza” , parte a contractului de lucrări  Reabilitare și extindere Stații de epurare ape 

uzate în orașele Sinaia, Breaza – Stații de tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia, 

județul Prahova”. 
 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre supus spre 

aprobare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 
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