
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea transmiterii terenului cu numărul cadastral 29001 din 

domeniul public al comunei Blejoi în domeniul public al judeţului Prahova 
 
 
 
 

Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare nr.25762/18.11.2019 al domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr.25763/18.11.2019 al Direcţiei 

Patrimoniu privind solicitarea de trecere a terenului cu numărul cadastral 29001 

din domeniul public al comunei Blejoi în domeniul public al judeţului Prahova; 
 

- Prevederile art. 863 litera f) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

-Prevederile art.294 alin.(3) şi alin.(5) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.719/28.09.2016  pentru 

aprobarea Programului “Construcţia de locuinţe de serviciu”; 
 

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

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

administrativ. cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
Consiliul Judeţean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 

 

 
Art.1   (1) Se solicită transmiterea terenului în suprafaţă de 4143 mp, 

identificat cu numărul cadastral 29001, situat în comuna Blejoi, sat Ploieştiori, 

T19, A119/108-130, judeţul Prahova din domeniul public al comunei Blejoi în 

domeniul public al judeţului Prahova. 
 

Art.2 Terenul prevăzut la art.1 se solicită pentru construirea de locuinţe de 

serviciu destinate medicilor specialişti din unităţile sanitare aflate în proprietatea 

judeţului Prahova. 



Art.3. Predarea-preluarea terenului care face obiectul prezentei hotărâri se 

va face pe bază de protocol între părţile interesate în termenul prevăzut în hotărârea 

Consiliului local al comunei Blejoi. 
 

Art.4. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

          SECRETAR GENERAL, 

               Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 18 noiembrie 2019 
Nr. 156 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 25762/18.11.2019 

  

   

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind solicitarea  de trecere a terenului cu numărul cadastral 29001, din 

domeniul public al comunei Blejoi în domeniul public al judeţului Prahova 
 
 

 

Conform prevederilor art.2(1) din Hotărârea Guvernului României 

nr.719/28.09.2016  programul “Construcţia de locuinţe de serviciu” se realizează 

pe terenuri proprietatea publică a statului ori a unităţilor administrative-teritoriale, 

puse la dispoziţia ANL de către autorităţile administraţiei publice locale/centrale, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Ţinând cont de investiţiile efectuate de Consiliul Județean Prahova la  

Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru crearea unui climat modern de lucru 

pentru cadrele medicale dar şi pentru oferirea unui act medical de calitate 

pacienţilor, precum şi solicitările medicilor în ceea ce priveşte spaţiul de locuit s-a 

demarat proiectul de realizare a locuințelor destinate specialiștilor din domeniul 

sanitar, în cadrul programului guvernamental care vine în sprijinul medicilor. 

Având în vedere faptul că în imediata vecinătate a Spitalului Județean de 

Urgență Ploiești, comuna Blejoi deține în proprietate un teren în suprafaţă de 

4143 mp necesar pentru realizarea acestui obiectiv, considerăm oportună 

solicitarea trecerii acestui teren din domeniul public al comunei Blejoi în 

domeniul public al județului Prahova.  

De asemenea, conform prevederilor art. 294 (3) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ “trecerea unui bun din domeniul public al 

unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul 

public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a 

consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz”.  

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                                                             

Nr. 25.763/18.11.2019 

 
 

 

 

R A P O R T 

  privind solicitarea transmiterii terenului cu numărul cadastral 29001, din 

domeniul public al comunei Blejoi în domeniul public al judeţului Prahova 
 

 

Imobilul situat în Ploiești strada Găgeni nr.100, în care funcționează 

Spitalul Județean de Urgență Ploiești – unitate sanitară de interes județean, se află 

în proprietatea publică a județului Prahova. 

Ţinând cont de investiţiile efectuate de Consiliul Județean Prahova la  

Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru crearea unui climat modern de lucru 

pentru cadrele medicale dar şi pentru oferirea unui act medical de calitate 

pacienţilor, precum şi solicitările medicilor în ceea ce priveşte spaţiul de locuit s-a 

demarat proiectul de realizare a locuințelor destinate specialiștilor din domeniul 

sanitar, în cadrul programului guvernamental care vine în sprijinul medicilor.  

Conform prevederilor art.2(1) din Hotărârea Guvernului României 

nr.719/28.09.2016  programul “Construcţia de locuinţe de serviciu” se realizează 

pe terenuri proprietatea publică a statului ori a unităţilor administrative-teritoriale, 

puse la dispoziţia ANL de către autorităţile administraţiei publice locale/centrale, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Având în vedere faptul că în imediata vecinătate a Spitalului Județean de 

Urgență Ploiești, comuna Blejoi deține în proprietate un teren în suprafaţă de 

4143 mp necesar pentru realizarea acestui obiectiv, considerăm oportună 

solicitarea trecerii acestui teren din domeniul public al comunei Blejoi în 

domeniul public al județului Prahova. 

De asemenea, conform prevederilor art. 294 (3) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ “trecerea unui bun din domeniul public al 

unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul 

public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a 

consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz”.  
 

 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre 

suspus spre aprobare. 
 

 

 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

Director executiv, 

Livia Barbălată                                                  
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