
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii nr. 151/2007 a Consiliului Județean Prahova referitoare 

la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Asociației Comunelor din România – 

Filiala Prahova, 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. 5920/18.03.2019 al Direcției Patrimoniu, prin care se propune 

modificarea Hotărârii nr. 151/2007 a Consiliului Județean Prahova referitoare la 

atribuirea în folosință gratuită a unor spații Asociației Comunelor din România – 

Filiala  Prahova,  în  imobilul  proprietate  publică  a  judeţului  Prahova,  situat  în 

municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; 

- Prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1) lit. c), art. 97 şi art. 124 din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

 

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art. 1  Se aprobă modificarea prevederilor art. 1 al Hotărârii nr. 151/2007 a 

Consiliului Județean Prahova ce va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a unor spații în suprafață totală de 

170,87 mp, respectiv 113,91 mp spații în exclusivitate și 56,96 mp spații comune 

aferente, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Asociației Comunelor din România–Filiala Prahova, în imobilul proprietate publică a 

judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, etaj 8, 

până la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire.” 
Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 151/ 2007 a Consiliului Județean 

Prahova rămân nemodificate. 

Art. 3  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Bogdan-Andrei Toader 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 
Hermina-Adi Bîgiu 
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ROMÂNIA             ANEXĂ 

JUDEŢUL PRAHOVA           la Hotărârea nr. __________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN           din data de ______________ 

 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA – FILIALA PRAHOVA 

 

A. SPAŢII ATRIBUITE ÎN EXCLUSIVITATE 

 

Nr. 

crt. 
Etaj Număr de cameră 

Suprafaţa 

mp 

1 
Etaj VIII 

 

- cam. 801 

- cam. 802 

- cam. 803 

- cam. 804 

- cam. 813 

- cam. 823 

26,33 

23,38 

11,32 

10,89 

10,49 

31,50 

Total mp 113,91  

 

B. SPAŢII ATRIBUITE ÎN COMUN 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea spaţiului 

Suprafaţă  

mp 

2 Hol, grup sanitar 56,96 

 

 

       TOTAL GENERAL A + B = 170,87 mp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul hotărârii 

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2007 a Consiliului Județean Prahova referitoare 

la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Asociației Comunelor din România – 

Filiala Prahova, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 
 

Asociația Comunelor din România – Filiala Prahova îşi desfăşoară activitatea 

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,      

B-dul Republicii nr. 2 – 4, având atribuit în folosință gratuită un spațiu în suprafață 

totală de 47,50 mp, respectiv camera nr. 823 în suprafață de 31,50 mp spații în 

exclusivitate și 16,00 mp spații comune. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul judeţean Prahova cu nr. 27059/27.11.2018 

Asociația Comunelor din România – Filiala Prahova, solicită atribuirea unui spațiu 

corespunzător desfășurării activității unui număr de 15 salariați. 

Având în vedere posibilitățile existente privind spațiile libere din imobilul 

situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, jud. Prahova, considerăm 

oportună atribuirea în folosință gratuită a unor spații suplimentare, după cum 

urmează: camerele nr. 801,802,803,804,813 în suprafață totală de 82,41 mp – spații 

în exclusivitate și 40,96 mp – spații comune aferente, etaj 8, în imobilul mai sus 

menționat. 

Facem precizarea că prin Hotărârea nr. 189/22.12.2016, termenul de 

valabilitate al contractului de atribuire în folosință este până la data de 31.12.2020. 

 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 PATRIMONIU 

NR. 5920/18.03.2019 

 
 

 

 

RAPORT 

la proiectul hotărârii 

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2007 a Consiliului Județean Prahova referitoare 

la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Asociației Comunelor din România – 

Filiala Prahova, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul judeţean Prahova cu nr. 27059/27.11.2018 

Asociația Comunelor din România – Filiala Prahova, solicită atribuirea unui spațiu 

suplimentar necesar desfășurării activității asociației. 

 Asociația Comunelor din România – Filiala Prahova îşi desfăşoară activitatea 

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,      

B-dul Republicii nr. 2 – 4, având atribuit în folosință gratuită un spațiu în suprafață 

totală de 47,50 mp, respectiv camera nr. 823 în suprafață de 31,50 mp spații în 

exclusivitate și 16,00 mp spații comune. 

Având în vedere posibilitățile existente privind spațiile libere din imobilul 

situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, jud. Prahova, considerăm 

oportună atribuirea în folosință gratuită a unor spații suplimentare, după cum 

urmează: camerele nr. 801,802,803,804,813 în suprafață totală de 82,41 mp – spații 

în exclusivitate și 40,96 mp – spații comune aferente, etaj 8, în imobilul mai sus 

menționat. 

Facem precizarea că prin Hotărârea nr. 189/22.12.2016, termenul de 

valabilitate al contractului de atribuire în folosință este până la data de 31.12.2020. 

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

hotărâre. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 

 


