
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în 

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

str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 
 

Având în vedere : 

  - Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, Vicepreşedinte 

al Consiliului judeţean Prahova şi Raportul nr. 22110/20.11.2015 al Serviciului 

administrare clădiri, prin care se propune prelungirea termenelor de dare în 

folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, 

situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4; 

- Prevederile art. 861 alin. 3 şi art. 874 din Codul civil;  

În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1 – Se aprobă prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor 

spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul 

Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4, începând de la data de 01.01.2016 până la data 

de 30.06.2016 – dată la care spațiile vor fi eliberate, următoarelor instituţii publice: 

 

1 Casa judeţeană de pensii Prahova  359,60 mp 

2 Arhivele Naţionale – Serviciul judeţean Prahova   272,10 mp 

3 Centrul judeţean de cultură Prahova      57,30 mp 

4 Muzeul judeţean de artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” 175,40 mp 

5 Muzeul județean de științele naturii Prahova 116,68 mp 

 

Art. 2   Titularul dreptului de folosinţă gratuită va suporta contravaloarea 

cotei părţi din cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor; 
  

Art. 3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va 

comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Mircea Cosma 

 

         CONTRASEMNEAZĂ : 

                 SECRETAR  

                 Mihail Pavel 

Ploieşti 27 nov 2015 

Nr.156 

 



 

RO M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI 

NR. 22110/20.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul 

proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 

 

 

 În imobilul proprietate privată a judeţului Prahova situat în municipiul 

Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 îşi desfăşoară activitatea instituții publice de 

interes național și județean, având atribuite în folosință gratuită spații cu destinația 

arhivă – Casa județeană de pensii Prahova, Arhivele Naţionale – Serviciul 

judeţean Prahova și spații pentru depozit patrimoniu – Centrul judeţean de cultură 

Prahova, Muzeul judeţean de artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, Muzeul 

județean de științele naturii Prahova. 

 Având în vedere că spațiile din imobilul proprietate privată a judeţului 

Prahova situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 sunt improprii 

destinațiilor mai sus menționate, iar în urma finalizării lucrărilor la „Punct de 

lucru arhivă” din Parcul industrial Ploiești, politica Consiliului județean Prahova 

este ca arhivele instituțiilor din județ să fie relocate în aceste spații speciale, 

considerăm oportună prelungirea valabilităţii contractelor de atribuire în folosinţă, 

pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.01.2016 până la data de 

30.06.2016, timp în care instituțiile implicate vor face demersuri pentru mutarea 

în această locație. 

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

 

ŞEF SERVICIU, 

Cristian Topală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul 

proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 

 

 

 În imobilul proprietate privată a judeţului Prahova situat în municipiul 

Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 îşi desfăşoară activitatea instituţii publice de 

interes naţional şi judeţean. 

 Având în vedere că spațiile din imobilul proprietate privată a judeţului 

Prahova situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 sunt improprii 

destinațiilor mai sus menționate, iar în urma finalizării lucrărilor la „Punct de 

lucru arhivă” din Parcul industrial Ploiești, politica Consiliului județean Prahova 

este ca arhivele instituțiilor din județ să fie relocate în aceste spații speciale, 

considerăm oportună prelungirea valabilităţii contractelor de atribuire în folosinţă, 

pentru o perioadă de 6 luni, următoarelor instituții: 

 

1. Casa judeţeană de pensii Prahova 

2. Arhivele Naţionale – Serviciul judeţean Prahova 

3. Centrul judeţean de cultură Prahova 

4. Muzeul judeţean de artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” 

5. Muzeul județean de științele naturii Prahova 

 

 Faţă de cele prezentate mai sus şi în raport cu prevederile legale de atribuire 

a spaţiilor în imobilele proprietate privată a judeţului, supun spre aprobare 

prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

       Bogdan Andrei Toader 
 

 

 

 

 

 

 



 


