
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea prevederilor unor hotărâri referitoare la darea în folosință 

gratuită a imobilului proprietate publică a judeţului Prahova, 

situat în municipiul Ploieşti, str. Popa Farcaș nr. 45 

 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 25140/11.11.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi 

Raportul nr. 25166/11.11.2019 al Direcției Patrimoniu, prin care se propune modificarea prevederilor 

unor hotărâri referitoare la atribuirea în folosință gratuită a imobilului proprietate publică a judeţului 

Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Popa Farcaș nr. 45 

- Contractul nr. 160/01.05.2008 încheiat între Consiliul Județean Prahova și Protoieria Ploiești 

-  Prevederile  art.  861  alin.(3)  și  art.  874  din  Legea  nr.  287/2009,  privind  Codul  civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 108 lit.d), art. 173 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a), art. 182 alin.(1) și (2), 

art. 196 alin.(1) lit.a) și art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre : 

 
Art. 1  Se aprobă modificarea prevederilor art. 1 al Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Județean 

Prahova ce va avea următorul cuprins: 

„Se modifică Hotărârile Consiliului Judeţean Prahova nr. 152/2007 şi nr. 58/2008, în sensul 

schimbării locaţiei date în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Bucureştilor pentru Protoieria Ploieşti Sud, 

din imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin 

Cătălin  nr.  1,  (173,00  mp),  cu  cea  situată  în  imobilul  proprietate  publică  a  judeţului  Prahova, 

municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45, tarla 447, parcela Cc 41, având următoarele elemente de 

identificare: teren curți construcții în suprafață de 550,00 mp și clădire C1, P + 1E cu suprafața 

desfășurată de 290,00 mp, an construcție 1952, carte funciară nr. 133875, nr. cadastral 133875 C1.” 

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale Hotărârilor nr. 

94/2009 și nr. 189/2016 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 GENERAL, 
                                                                                                                   Hermina-Adi Bîgiu 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ploieşti, 18 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

Nr. 25140/11.11.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea prevederilor unor hotărâri referitoare la darea în folosință  

gratuită a imobilului proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, str. Popa Farcaș nr. 45 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 94/2009 s-a aprobat modificarea 

Hotărârilor nr. 152/2007 și nr. 58/2008 în sensul schimbării locației date în folosință 

gratuită Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru Protoieria Ploiești din imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 

(173,00 mp), cu cea situată în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în 

municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45 (149,50 mp). 

  În data de 17.12.2014 prin Decizia nr. 363 emisă de Arhiepiscopia Bucureștilor, 

se înființează Protoieria Ploiești Sud, care își va desfășura activitatea în imobilul mai 

sus menționat.  

  Prin adresa înregistrată la Consiliul județean Prahova cu nr. 24796/06.11.2019, 

Protoieria Ploiești Sud solicită transferul de proprietate asupra acestui imobil situat în 

municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45, proprietate publică a județului Prahova. 

Având în vedere că imobilul este proprietate publică a județului Prahova, se 

impune modificarea prevederilor art. 1 al Hotărârii nr. 94/2009, prin atribuirea în 

folosință gratuită Protoieriei Ploieşti Sud, a imobilului situat în municipiul Ploieşti, str. 

Popa Farcaş nr. 45, tarla 447, parcela Cc 41, având următoarele elemente de 

identificare: teren curți construcții în suprafață de 550,00 mp și clădire C1, P + 1E cu 

suprafața desfășurată de 290,00 mp, an construcție 1952, carte funciară nr. 133875, nr. 

cadastral 133875 C1. 

În raport cu prevederile legale de atribuire a spaţiilor în imobilele proprietate 

publică a judeţului şi cu cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE,  

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

NR. 25166/11.11.2019 

 

 

 

RAPORT 

privind modificarea prevederilor unor hotărâri referitoare la darea în folosință  

gratuită a imobilului proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, str. Popa Farcaș nr. 45 

 

  

  Prin Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 94/2009 s-a aprobat modificarea 

Hotărârilor nr. 152/2007 și nr. 58/2008 în sensul schimbării locației date în folosință 

gratuită Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru Protoieria Ploiești din imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 

(173,00 mp), cu cea situată în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în 

municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45 (149,50 mp). 

  În data de 17.12.2014 prin Decizia nr. 363 emisă de Arhiepiscopia Bucureștilor, 

se înființează Protoieria Ploiești Sud, care își va desfășura activitatea în imobilul mai 

sus menționat.  

  Prin adresa înregistrată la Consiliul județean Prahova cu nr. 24796/06.11.2019, 

Protoieria Ploiești Sud solicită transferul de proprietate asupra acestui imobil situat în 

municipiul Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45, proprietate publică a județului Prahova. 

Având în vedere că imobilul este proprietate publică a județului Prahova, se 

impune modificarea prevederilor art. 1 al Hotărârii nr. 94/2009, prin atribuirea în 

folosință gratuită Protoieriei Ploieşti Sud, a imobilului situat în municipiul Ploieşti, str. 

Popa Farcaş nr. 45, tarla 447, parcela Cc 41, având următoarele elemente de 

identificare: teren curți construcții în suprafață de 550,00 mp și clădire C1, P + 1E cu 

suprafața desfășurată de 290,00 mp, an construcție 1952, carte funciară nr. 133875, nr. 

cadastral 133875 C1. 

În raport cu cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 

 

 

 

 

  


