
R OM Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova,

pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, a unor componente ale Staţiei de
epurare Vălenii de Munte

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

Direcţiei Patrimoniu nr.525/14.01.2014, prin care se propune trecerea din domeniul
public în domeniul privat al judeţului Prahova, pentru scoaterea din funcţiune în vederea
casării, a unor componente ale Staţiei de epurare Vălenii de Munte;

-Adresa nr.9813/04.12.2013 a S.C.Hidro Prahova S.A;
-Adresa nr.608/05.12.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

“Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;
-Prevederile art.3 alin (3) şi art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare;

-Prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată
prin Legea nr.246/2001;

În temeiul prevederilor art. 97 şi 120 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului

Prahova, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, a unor componente ale Staţiei
de epurare Vălenii de Munte.

(2) Datele de identificare a bunurilor prevăzute la alin.1 sunt cuprinse în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 21 mar 2014
Nr.023



R OM Â N I A Anexa
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor componente ale Staţiei de epurare Vălenii de Munte, care trec din domeniul public al judeţului Prahova
în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

Nr
crt.

Denumirea bunului Elemente de identificare Valoarea de
inventar
-lei-

0 1 2 3
1

2

3

4

Decantor primar radial

Platformă uscare nămol

Staţie pompare nămol active

Staţii pompare ape drenate şi
nămol stabilizat

Bazin betonat semiîngropat; Diametru – 25 mp.

Platformă betonată, cu împrejmuire din beton;
Suprafaţa – 1200 mp.

Construcţie din beton, suprafaţa – 4 mp.

Construcţie din beton armat, îngropată;
Suprafaţa – 18 mp.

347.455,25

189.368,14

159.027,66

64.322,76



R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

La nivelul judeţului Prahova, începând cu anul 2011, se află în implementare
proiectul “Reabilitare şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul
Prahova’’, cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial de
Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 “Extindere şi modernizarea sistemelor de apă şi apă
uzată”, Domeniul major de intervenţie “Extindere/modernizarea sistemelor de apă/apă
uzată.”

În acest sens, prin Hotărârea nr.157/27.09.2012 a Consiliului Judeţean Prahova s-
a aprobat preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a terenului în
suprafaţă de 14.148 mp, situat în comuna Gura Vitioarei, Tarla 24, Parcela Cc750/1,
proprietatea publică a comunei Gura Vitioarei, iar prin Hotărârea nr.164/31.10.2012 a
Consiliului Judeţean Prahova s-a aprobat preluarea în proprietatea publică a judeţului
Prahova a Staţiei de epurare Vălenii de Munte situată pe terenul sus menţionat.

Prin adresa nr.509/17.10.2013 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
“Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” solicită Consiliului Județ ean
Prahova scoaterea din uz/casarea unor componente ale staţiei de epurare Vălenii de
Munte situată în comuna Gura Vitioarei, Tarla 24, Parcela Cc750/1, în vederea
realizării noilor construcţii aferente staţiei de epurare ape uzate – Vălenii de Munte..

În raport de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care-l
supun spre aprobare.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA PATRIMONIU
NR. 525/14.01.2014

RAPORT
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova, pentru
scoaterea din funcţiune în vederea casării, a unor componente ale Staţiei de epurare

Vălenii de Munte

La nivelul judeţului Prahova, începând cu anul 2011, se află în implementare proiectul
“Reabilitare şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova’’, cofinanţat din
Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1
“Extindere şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, Domeniul major de intervenţie
“Extindere/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată.”

Consiliul Judeţean Prahova, acţionar principal la SC Hidro Prahova SA şi membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei” Prahova va
contribui la implementarea proiectului pentru investiţii în extinderea conductelor de aducţiune apă
potabilă Breaza-Comarnic, reabilitarea/extinderea colectoarelor principale de apă uzată şi
modernizarea/extinderea/construirea staţiilor de epurare din oraşele: Breaza, Câmpina, Plopeni, Sinaia
şi Vălenii de Munte.

Staţia de epurare Vălenii de Munte, care va deservi localităţile Vălenii de Munte şi Olteni, se
află pe terenul în suprafaţă de 14.148 mp, situat în comuna Gura Vitioarei, Tarla 24, Parcela Cc750/1,
aflat în proprietatea publică a comunei Gura Vitioarei şi dat în administrarea Consiliului Judeţean
Prahova, prin Hotărârea nr. 157/27.09.2012 a Consiliului Judeţean Prahova.

Totodată, prin Hotărârea nr.63/10.10.2012 a Consiliului Local Vălenii de Munte s-a aprobat
trecerea unor bunuri din proprietatea publică a oraşului Vălenii de Munte în proprietatea publică a
judeţului Prahova cu preluarea sarcinilor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și canalizare nr.116/2009, iar prin Hotărârea nr.164/31.10.2012 a
Consiliului Judeţean Prahova s-a aprobat preluarea unor bunuri din proprietatea publică a oraşului
Vălenii de Munte în proprietatea publică a judeţului Prahova, respectiv a Staţiei de epurare aferentă
terenului sus menţionat.

Prin adresa nr. 608/05.12.2013 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru
Managementul Apei - Prahova” solicită Consiliului Județ ean Prahova scoaterea din uz/casarea a unor
componente ale staţiei de epurare Vălenii de Munte situată în comuna Gura Vitioarei, Tarla 24,
Parcela Cc750/1, în vederea realizării noilor construcţii aferente staţiei de epurare ape uzate – Vălenii
de Munte.

Faţă de cele prezentate şi având în vedere şi prevederile art.10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998,
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm favorabil
prezentul proiect de hotărâre .

Șef Serviciu,
Livia Barbălată
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