
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului 

Prahova în domeniul privat al județului Prahova în vederea scoaterii 

din funcțiune, casării și valorificarii acestora 
 
 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 18.190/19.08.2019 al domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr.18.193/19.08.2019 al 

Direcţiei Patrimoniu, al Direcției Tehnice și al Direcției Proiecte cu Finanțare 

Externă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului 

Prahova în domeniul privat al județului Prahova în vederea scoaterii din funcțiune, 

casării și valorificării acestora; 
 

-Prevederile art.361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
 

- Prevederile art. 557 și art. 861 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

- Prevederile art. 21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată; 
 

- Prevederile pct. 21-23 din Hotărârea Guvernului nr.909/1997pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi 

completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 
 

- Prevederile art.1-3 din Ordonanța Guvernului României nr.112/2000 

pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților 

administrativ teritoriale; 
 

-  Prevederile  Hotărârii  Guvernului  Romîniei  nr.841/1995  privind 

procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținînd 

instituțiilor publice; 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) litera c), art. 182 și art. 196 alin.(1) 

litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
 

 

Consiliul Judeţean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art.1 (1) Se aprobă trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 

județului Prahova în domeniul privat al județului Prahova în vederea scoaterii din 

funcțiune, casării și valorificării acestora. 



(2) Datele de identificare a bunurilor imobile prevăzute la alin (1) sunt 

cuprinse in anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
 

 

Art.2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 august 2019 
Nr. 112 



 
 

 ROMÂNIA                                                                                                 ANEXĂ 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                LA HOTĂRÂREA NR.________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                      DIN DATA DE    ____________ 

 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a bunurilor imobile care trec din domeniul public al județului Prahova  

în domeniul privat al judeţului Prahova, în vederea  

scoaterii din funcțiune, casării și valorificarii acestora 
 

 

 

 
 

Nr.crt. Caracteristicile bunurilor imobile care trec în domeniul privat al 

judeţului Prahova 

1  

Număr de inventar1/2279.7 

Pod de la Km 5+776 peste Valea Seman situat pe DJ 102K 

L = 9,22 m 

Valoare de inventar 312.984,00 lei 

2  

Numar de inventar  1/2320.3 

Pod de la Km 20+070 peste Valea Roșioara situat pe DJ 720 

L = 19,96 m 

Valoare de inventar 736.290,00 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 18.190/19.08.2019 

  

   

 

REFERAT DE APROBARE 

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului 

Prahova în domeniul privat al județului Prahova în vederea  

scoaterii din funcțiune, casării și valorificarii acestora 
 
 

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2012 pentru modificarea anexei nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Prahova drumurile județene DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C și DJ 720 se află în 

proprietatea publică a județului Prahova. 

În vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere a drumurilor județeane 

Consiliul Județean Prahova beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru 

proiectele: „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova 

– DJ 720 (Km 15+500 – km 30+000)”, respectiv „Modernizarea și reabilitarea 

drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – 

Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”. 

Drumul județean DJ 102K traversează la Km 5+776 Valea Seman pe un 

pod cu suprastructură din fâșii cu goluri din beton precomprimat și dale din beton 

armat, iar drumul județean DJ 720 traversează la Km 20+070 Valea Roșioara, în 

localitatea Dițești, pe un pod cu suprastructură din beton armat monolit și fâșii cu 

goluri din beton precomprimat.  

Conform Expertizelor tehnice efectuate aferente podului peste Valea Seman 

(Km 5 +776) și podului peste Valea Roșioara (Km 20+070), ținînd seama de 

starea actuală a podurilor și de vechimea în exploatare, expertul apreciază faptul 

că podurile suportă în prezent încărcări inferioare celor pentru care au fost 

proiectate.  

Pentru aducerea podurilor la nivelul prevederilor pentru desfășurarea 

circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță pentru clasa E de încărcare și 

pentru asigurarea viabilității pe o durată cât mai îndelungată, expertul tehnic 

propune două soluții: pod nou dimensionat la clasa E de încărcare, respectiv 

reabilitarea și consolidarea podurilor la clasa E de încărcare.  

Din punct de vedere tehnico-economic, pentru ambele poduri, expertul 

propune soluția -  pod nou dimensionat la clasa E de încărcare. 
 

În vederea obținerii autorizației de desființare, pentru cele două poduri, este 

necesară trecerea acestora din domeniul public al județului Prahova în domeniul 

privat al județului Prahova, în vederea scoaterii din funcțiune, casarii și 

valorificării acestora. 

 

 



 

Conform prevederilor art.361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ “Trecerea unui bun din 

domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al 

acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului 

sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel”.  

De asemenea, conform prevederilor Ordonanței 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 - pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării 

şi, după caz, casării, activele corporale care alcătuiesc domeniul public de natura 

mijloacelor fixe, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifica, vor fi trecute 

în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

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       

DIRECȚIA TEHNICĂ 

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ                                    

Nr. 18.193/19.08.2019 

 
 

R A P O R T 

  privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului 

Prahova   în domeniul privat al județului Prahova în vederea 

 scoaterii din funcțiune, casării și valorificarii acestora 
 

 

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de 

Investiții 6.1: Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor 

Secundare și Terțiare la Infrastructură TEN – T, inclusiv a Nodurilor 

Multimodale, Consiliul Județean Prahova beneficiază de finanțare nerambursabilă 

pentru proiectele: „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate 

în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul 

Prahova – DJ 720 (Km 15+500 – km 30+000)”, respectiv „Modernizarea și 

reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud 

Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 

100C”. 

 Drumul județean DJ 102K traversează la Km 5+776 Valea Seman pe un 

pod cu suprastructură din fâșii cu goluri din beton precomprimat și dale din beton 

armat, iar drumul județean DJ 720 traversează la Km 20+070 Valea Roșioara pe 

un pod cu suprastructură din beton armat monolit și fâșii cu goluri din beton 

precomprimat. Menționăm că drumurile județene DJ 102K și DJ 720 se află în 

domeniul public al județului Prahova, conform Hotărârii Guvernului nr. 906/2012 

pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind 

atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Prahova.  

Conform Expertizelor tehnice efectuate, aferente podului peste Valea 

Seman (Km 5 +776) situat pe DJ 102K și podului peste Valea Roșioara 

(Km20+070) situat pe DJ 720, ținînd seama de starea actuală a podurilor și de 

vechimea în exploatare, expertul apreciază faptul că podurile suportă în prezent 

încărcări inferioare celor pentru care au fost proiectate, încadrându-se în clasa IV 

de stare tehnică – stare NESATISFĂCĂTOARE. 

 Pentru aducerea podurilor la nivelul prevederilor pentru desfășurarea 

circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță pentru clasa E de încărcare și 

pentru asigurarea viabilității pe o durată cât mai îndelungată, expertul tehnic 

propune două soluții: pod nou dimensionat la clasa E de încărcare, respectiv 

reabilitarea și consolidarea podurilor la clasa E de încărcare.  

Din punct de vedere tehnico-economic, pentru ambele poduri, expertul 

propune soluția -  pod nou dimensionat la clasa E de încărcare. 

 

 



 

În vederea obținerii autorizației de desființare, pentru cele două poduri, este 

necesară trecerea acestora din domeniul public al județului Prahova în domeniul 

privat al județului Prahova, în vederea scoaterii din funcțiune, casarii și 

valorificării acestora. 

Conform prevederilor art.361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ “Trecerea unui bun din 

domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al 

acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului 

sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel”.  

 

 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre 

suspus spre aprobare. 
 

 

 

 

     DIRECȚIA PATRIMONIU                               DIRECȚIA TEHNICĂ 

        Director executiv,                                                   Director executiv, 

         Livia Barbălată                                                 Cornel Adrian Ioniță 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 

Director executiv, 

Marius Constantin Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

Nr. 18467/22.08.2019 

 

 

 

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 

public al judeţului Prahova în domeniul privat al judeţului Prahova în 

vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora 

 

 

  

 Având în vedere  adresele nr. 18.235/20.08.2019 şi nr. 18.239/20.08.2019 

ale Direcţei Tehnice, privind stabilirea poziţiilor kilometrice şi lungimea 

podurilor existente pe traseul drumurilor judeţene DJ 102 K şi DJ 720, urmare  

realizării măsurătorilor topografice, s-a procedat la rectificarea datelor de 

identificare a mijloacelor fixe care fac obiectul anexei la proiectul de hotărâre 

prezentat. 

 Faţă de cele menţionate şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare, am 

întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

                       DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 

                       Eliza Grecu 

 

 

 

 


