
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
 

 

privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații Alianței Franceze Ploiești, 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. 5904/18.03.2019 al Direcției patrimoniu, prin care se propune atribuirea în 

folosință gratuită a unor spații Alianței Franceze Ploiesti, în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; 

- Prevederile art. 49 alin. (1), lit. a) din Ordonanța nr. 26/2000, cu privire la 

asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 861 alin. (3) şi 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) și d) și alin. (5) lit. a), punctul 1, 

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 atribuirea în folosință gratuită a unor spații în suprafață totală 

de 99,00 mp spații în exclusivitate, intrarea G, parter, identificate în anexa care face 

parte din prezenta hotărâre, Alianței Franceze Ploiești, în imobilul proprietate publică 

a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, până la 

data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire. 

Art. 2 Titularul dreptului de folosinţă gratuită va suporta contravaloarea cotei 

părţi din cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor. 
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 ______________ 

 

 

 

 

 

ALIANȚA FRANCEZĂ PLOIEȘTI 

 

SPAŢII ATRIBUITE ÎN EXCLUSIVITATE 

 

Nr. 

crt. 
Etaj  Număr de cameră 

Suprafaţa 

mp 

1 
Intrarea G 

Parter 

- cam. 53A 15,75 

- cam. 53B 15,75 

- cam. 54 27,70 

- grup sanitar   7,20 

- hol   32,60 

Total mp 99,00  

 

 

 

       TOTAL SUPRAFAȚĂ= 99,00 mp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul hotărârii 

privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații Alianței Franceze Ploiești, 

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

B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

 

Alianța franceză este un organism privat, care are statutul de asociație cu scop 

nelucrativ, recunoscută de utilitate publică și a cărei misiune este promovarea limbii 

și culturii franceze în străinătate. 

Alianța franceză Ploiești, face parte dintr-o rețea mondială, coordonată de către 

Fundația Alianța Franceză, asociație non-profit. 

Prin adresele înregistrate la Consiliul județean Prahova cu nr. 

10013/02.05.2018 și 5640/14.03.2019, Alianța franceză Ploiești solicită atribuirea 

unui spaţiu necesar pentru desfășurarea activității acesteia. 

Ținând cont de posibilitățile existente privind spațiile libere din Palatul 

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

considerăm oportună atribuirea în folosință gratuită a unor spații în exclusivitate în 

suprafață totală de 99,00 mp, situate la parter, intrarea G în imobilul mai sus 

menționat. 

 Având în vedere 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. 5904/18.03.2019 

 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul hotărârii 

privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații Alianței Franceze Ploiești, 

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

B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

 

Prin adresele înregistrate la Consiliul județean Prahova cu nr. 

10013/02.05.2018 și 5640/14.03.2019, Alianța franceză Ploiești solicită atribuirea 

unui spaţiu necesar pentru desfășurarea activității acesteia. 

Alianța franceză este un organism privat, care are statutul de asociație cu scop 

nelucrativ, recunoscută de utilitate publică și a cărei misiune este promovarea limbii 

și culturii franceze în străinătate.  

Alianța franceză Ploiești, face parte dintr-o rețea mondială, coordonată de către 

Fundația Alianța Franceză, asociație non-profit. 

Având în vedere prevederile art. 49 alin. 1 lit. a din O.G. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare prin care se menționează 

că autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite 

prin punerea la dispoziția acestora a unor spații pentru sedii, în condițiile legii și 

posibilitățile existente privind spațiile libere din Palatul Administrativ situat în 

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

atribuirea în folosință gratuită a camerelor 53A, 53B, 54, grup sanitar și hol, în 

suprafață totală de 99,00 mp – spații în exclusivitate, situate la parter, intrarea G, în 

imobilul mai sus menționat.  

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

hotărâre. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 

 

 

 


