
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind menţinerea sau darea, după caz, în administrarea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

a unor bunuri proprietate a judeţului Prahova 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 

comun nr. 22024 / 19.11.2015 al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene şi al Direcţiei 

Patrimoniu, prin care se propune menţinerea sau darea, după caz, în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unor bunuri proprietate a judeţului 

Prahova;  

- Prevederile art. 867 şi art 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

În temeiul prevederilor art. 97 şi 123 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 menţinerea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului a imobilului Complexul de Servicii Comunitare „Rază de 

Soare” situat în Băicoi, str. Republicii, nr. 62, parcela 325, Tarla 6, conform anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Prevederile nr. crt. 3 din anexa la Hotărârea nr. 153 / 2011 a Consiliului 

Judeţean Prahova privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 54 / 2009 referitoare la darea sau, după caz, menţinerea în 

administrarea unor instituţii de interes judeţean a unor imobile proprietate publică a 

judeţului Prahova, se modifică în mod corespunzător. 

Art.2 Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului a unor bunuri proprietate a judeţului Prahova, conform anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce la 

cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTE, 

Mircea Cosma 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Mihail Pavel 

Ploieşti, 27 nov 2015 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind menţinerea sau darea, după caz, în administrarea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

a unor bunuri proprietatea judeţului Prahova 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 54 / 29.04.2009 s-a aprobat darea 

sau, după caz, menţinerea în administrarea unor instituţii de interes judeţean a unor imobile 

proprietate publică a judeţului Prahova. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 153 / 2011 a Consiliului Judeţean 

Prahova s-a modificat și completat anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 54 

/ 2009 menționată mai sus. 

Județul Prahova este beneficiarul proiectului „O şansă pentru o nouă rază de soare" – 

reabilitarea / modernizarea şi echiparea specifică a Complexului de servicii comunitare 

”Rază de Soare” Băicoi, județul Prahova, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2007-21013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie: 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 

urbană, Subdomeniul - Poli de creştere. 

Pentru implementarea acestui proiect, județul Prahova a semnat cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia, contractul de finanţare nr. 3514 din 29.10.2012, contract care ulterior a fost 

modificat prin actul adițional nr. 1 din 21.07.2014, respectiv prin actul adițional nr. 2 din 

09.12.2014. 

Perioada de implementare a proiectului s-a finalizat la data de 29 iulie 2015, prin 

proiect fiind prevăzute a se realiza lucrări de reabilitare, modernizare, reparații și 

consolidări, precum și echipare și dotare specifică a Complexului de Servicii Comunitare 

„Rază de Soare” Băicoi.  

Tot prin proiect a fost realizată și extinderea clădirii existente a complexului, acest 

fapt conducând la mărirea suprafeței construite, respectiv a suprafeței utile. Ca urmare a 

investiţiilor realizate prin proiect, valoarea de inventar a obiectivului s-a mărit de 

asemenea. 

Astfel, pentru asigurarea funcționalității și desfășurării activității Complexului de 

Servicii Comunitare „Rază de Soare” Băicoi pentru scopul pentru care a fost implementat 

proiectul, se propune menţinerea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului a imobilului reabilitat prin proiect și identificat conform elementelor 

menţionate în anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre. Elementele modificate se referă 

la suprafaţă şi la valoarea de inventar, actualizate. 



De asemenea se propune darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului a unor bunuri proprietate a judeţului Prahova, conform 

anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.  

Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobate prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECŢIA ABSORBȚIE FONDURI 

EUROPENE 

 

 

 

DIRECȚIA 

PATRIMONIU 

Nr. 22024 / 19.11.2015  

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind menţinerea sau darea, după caz, în administrarea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

a unor bunuri proprietatea judeţului Prahova 

 

 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, cu  

modificările şi completările ulterioare, statul si unităţile administrativ-teritoriale pot da, 

prin hotărâre, imobile din patrimoniul lor în administrarea regiilor autonome, a 

prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii 

publice de interes naţional, judeţean. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 54 / 29.04.2009 s-a aprobat darea 

sau, după caz, menţinerea în administrarea unor instituţii de interes judeţean a unor imobile 

proprietate publică a judeţului Prahova. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova 

nr. 54 / 2009, menționată mai sus, a fost modificată și completată ulterior prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 153 / 2011. 

 

Ca urmare a finalizării proiectului „O şansă pentru o nouă rază de soare” – 

reabilitarea / modernizarea şi echiparea specifică a Complexului de servicii comunitare 

„Rază de Soare” Băicoi, județul Prahova, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2007-21013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie: 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 

urbană, Subdomeniul - Poli de creştere, Complexul de Servicii Comunitare „Rază de 

Soare” Băicoi a fost reabilitat, modernizat, echipat și dotat, iar clădirea existentă a 

complexului fost extinsă. 

 

În acest context, au fost realizate noi măsurători în vederea actualizării cărții funciare 

a imobilului reabilitat prin proiect, prin urmare, datele de identificare menționate la nr. crt. 

3 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 153 / 2011, mai sus amintită, 

necesită a fi actualizate, suprafața construită fiind în prezent mai mare, la fel și valoarea de 

inventar a obiectivului.  

 

În acest context, se propune menţinerea în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a imobilului reabilitat prin proiectul mai sus 



amintit, elementele de identificare fiind cele modificate conform celor din anexa nr.1 la 

prezentul proiect de hotărâre, acestea referindu-se la suprafaţă şi valoarea de inventar. 

 

De asemenea se propune darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului a unor bunuri proprietate a judeţului Prahova, conform 

anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.  

Faţă de cele prezentate, considerăm că prezentul proiect de hotărâre supus spre 

aprobare respectă prevederile legale în vigoare. 

 

DIRECŢIA ABSORBȚIE FONDURI 

EUROPENE 

DIRECȚIA 

PATRIMONIU 

Director Executiv, 

Marius NICOLAE 

Director Executiv, 

Livia Barbălată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

ANEXA nr. 1 

la Hotărârea nr._________ 

din data de_____________ 

 

 

 

DATELE DE INDENTIFICARE 

a imobilului proprietate a judeţului Prahova care se menţin 

  în administrarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 

 

 

NR. 

CRT. 

Denumirea 

imobilului 
Elementele de indentificare 

Valoare de 

inventar 

Persoana juridică la 

care se menţine 

administrarea  

imobilului 

3 

Complexul de 

Servicii 

Comunitare 

„Rază de Soare” 

Băicoi 

 

Băicoi - str.Republicii, nr.62, parcela 325, 

Tarla 6 

Clădire S+P+E+M 

Suprafață construită 409 mp, suprafaţă 

construită desfășurată 1.211 mp, suprafață 

subsol 188 mp, suprafață etaj 327 mp, 

suprafață mansardă 287 mp  

 

 

 

 

2.522.228,95 

 

 

 

 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

 

Suprafaţă teren aferent „Rază de Soare” 

Băicoi: 3595 mp 

 

 

326.160,00 

 

 

 

  



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

ANEXA nr. 2 

la Hotărârea nr._________ 

din data de_____________ 

 

 

 

DATELE DE INDENTIFICARE 

a bunurilor proprietate a judeţului Prahova care se dau în administrarea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 

 

Bunuri proprietate a judeţului Prahova care se dau în 

administrare 

Valoare de 

inventar 

Persoana juridică la care se dă în 

administrare  bunurile proprietatea 

județului Prahova 

Amenajare exterioară, teren de sport 

 

173.449,86 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului 

Active fixe corporale 

- Aparat aer condiţionat NORDSTAR 8 buc / 2.691,17 lei/buc 

- Aparat aer condiţionat  tip Wallmounted 2 buc / 2.600,85 lei/buc 

- Hotă profesională  1 buc/5.468,40 lei 

- Generator electric 33 KVA/ 50.333,83 lei 

- Instalaţie de detecţie şi alarmare incendiu 

- 1 buc / 2.573 lei 

- Instalaţie împotriva panicii 1 buc / 2.542 lei 

 

87.648,29 

Obiecte de inventar 

- Birou 75 x 145 – pal melaminat 25 buc/ 285,20 lei 

- Scaun   12 buc/ 99,20 lei 

- Scaun  baza plastic  26 buc/ 310 lei 

- Dulap birou (3 sertare ) 45x50x55 – pal melaminat  26 buc/ 291,40 

lei 

94.328,77 



- Mobilier vestiar boxe 60x40x180 (metalic) 12 buc/ 613,67 lei 

- Mobilier călcătorie 451x80x90 – pal melaminat  1 buc/ 983,31 lei 

- Aragaz 4 ochiuri 1 buc/ 1.116 lei 

- Aragaz 6 ochiuri 1 buc/ 1.736 lei 

- Mobilier bucătărie 1 buc/ 930 lei 

- Frigider cu congelator sus - 441 L, 5 buc/ 1.736 lei  

- Ladă frigorifică – 288 L, 1 buc/ 1.674 lei 

- Congelator  - 215 L 1 buc/ 1.240 lei 

- Pat 90x200 - pal  29 buc/ 477,40 lei 

- Saltele 90 x200 29 buc/ 310 lei 

- Noptieră – (1 sertar) 29 buc/ 130,20 lei 

- Dulap șifonier 65x120 2 buc/ 443,92 lei 

- Dulap șifonier 60x120 1 buc/ 434 lei 

- Dulap șifonier 40x294 1 buc/ 544,36 lei 

- Dulap șifonier 75x110 1 buc/ 399,28 lei 

- Dulap șifonier 50x170 1 buc/ 372 lei 

- Dulap șifonier 90x145 1 buc/ 580,32 lei 

- Dulap șifonier 75x 87 2 buc/ 360,84 lei 

- Dulap șifonier 150x310 1 buc/ 1.285,88 lei  

- Dulap șifonier 45x140  1 buc/ 318,68 lei 

- Dulap șifonier 65x160 1 buc/ 520,80 lei 

- Dulap șifonier 50x240 1 buc/ 560,48 lei 

- Dulap șifonier 50x56 1 buc/ 213,28 lei 

- Dulap șifonier 50x102 1 buc/ 326,12 lei  

- Tubulatură din tablă pentru evacuare rufe murdare 0,62x0,62 43,4 

ml/ 6,64 lei 

- Instalaţie de televiziune cablu CATV 

- 1 buc / 992 lei 

- Instalaţie voce-date 1 buc / 2.418 lei 

- Unitate interioară tip W 6 buc /1.529,22 lei 

 


