
 R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unor bunuri  aflate în proprietatea judeţului Prahova,  din 

administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea  

Spitalului Judetean de Urgentă Ploiesti  

      

 

Având în vedere: 
 
 - Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova si Raportul 

comun nr.20484/17.11.2014 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Patrimoniu,  prin care 

se propune transmiterea unor bunuri aflate în proprietatea judeţului Prahova, din 

administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Spitalului Judetean de 

Urgentă Ploiesti; 

 

 - Adresa nr.28796/07.10.2014 a Spitalului Judetean de Urgenţă Ploiesti  
 
 În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 123 alin. 1 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 transmiterea unor  bunuri, rezultate în urma derularii 

proiectului  

„ Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la unităţi sanitare de 

interes judeţean aflate în domeniul public al Judeţului Prahova” aflate în proprietatea 

judeţului Prahova, din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgentă Ploiesti . 

            (2) Datele de identificare a bunurilor prevăzute la alin.1 sunt cuprinse în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce la 

cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri. 

                                      

                                               PREŞEDINTE, 

          Mircea Cosma                                                                                   

                                                                                      

       CONTRASEMNEAZĂ:       

SECRETAR,                                   

Mihail Pavel 

 

Ploieşti, 20 nov 2014                                                                

Nr.158 

                                                  

 



ROMÂNIA                                                                                                                                                  

JUDETUL PRAHOVA     Anexa                 

  CONSILIUL JUDETEAN         

         

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

       a bunurilor aflate în proprietatea judetului Prahova, care se transmit din  

administrarea Consiliului Judetean Prahova 

          în administrarea Spitalului Judetean de Urgentă Ploiesti  

 

 

                                                 

 

NR. 

CRT. 

 

Cod de 

 clasificare 

 

Denumirea  

bunului 

 

Valoarea  

de inventar 

(lei) 

 

Persoana 

juridica la care 

se transmit 

bunurile in 

administrare 

 

 

1 

 

 

2.1.17.7 

Echipamente 

tehnologice privind 

lucrarea ,,Utilizarea 

energiei solare în 

vederea producerii 

apei calde la unitaţile 

sanitare de interes 

judeţean aflate in 

domeniul public al 

judeţului Prahova”-

Locatia Boldescu 

 

 

218.138,80 

 

Spitalul 

Judetean de 

Urgenţa 

Ploieşti 

 

 

TOTAL 

   

218.138,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA ECONOMICĂ           DIRECŢIA PATRIMONIU 

NR.20484 /17.11.2014 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

 

În urma contractului de finanţare nerambursabilă nr.803/N/30.09.2010 încheiat de 

Consiliul Judeţean Prahova cu Administraţia Fondului pentru Mediu a programului de 

înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 

energie solară,energie geotermală si energie eoliană, s-a implementat proiectul 

“Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la unităţi sanitare de 

interes judeţean aflat in domeniul public al Judeţului Prahova”, pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţa Ploieşti. 

Prin adresa nr.28796/07.10.2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti se 

solicită  transferul în administrarea sa a bunurilor rezultate în urma derulării proiectului 

“ Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la unităţi sanitare de 

interes judeţean aflat in domeniul public al Judeţului Prahova”. 

Având în vedere această situaţie, se impune transmiterea bunurilor din 

administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Spitalului de Urgenţă 

Ploieşti. 

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

 

 

 

           DIRECTOR EXECUTIV,                                     SEF SERVICIU, 

                    Maria Dovîncă                   Livia Barbălată    

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

 

 

 În cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme de încălzire care utilizează energia solară, energia geotermală şi 

eoliană cu alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului şi solului, Consiliul 

Judeţean Prahova a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă 

nr.803/N/30.09.2010. 

Obiectul contractului a constat în finanţarea proiectului intitulat “ Utilizarea 

energiei solare în vederea producerii apei calde la unităţi sanitare de interes judeţean 

aflate in domeniul public al Judeţului Prahova”. 

 Prin adresa nr.28796/07.10.2014 Spitalul Județ ean de Urgenț ă Ploieș ti-

Locaț ia Boldescu Ploieș ti solicită  transferul în administrarea sa a bunurilor rezultate 

în urma derulării proiectului “ Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei 

calde la unităţi sanitare de interes judeţean aflat in domeniul public al Judeţului 

Prahova”. 

         Având în vedere cele prezentate propunem transmiterea bunurilor din 

administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Spitalului de Urgenț ă 

Ploiesti- Locaț ia Boldescu . 

Faţă de această situaţie, vă supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Mircea Cosma 


