
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind preluarea din administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Prahova a unui teren, proprietatea publică a judeţului Prahova, situat în municipiul 

Ploieşti, b-dul. Independenţei nr. 12 şi transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova 

 

Având în vedere: 

          -Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 

19684/19.10.2016 al Direcţiei Generale Tehnice şi Patrimoniu privind preluarea din 

administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova a unui teren, proprietatea publică 

a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul. Independenţei nr. 12 şi transmiterea 

acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova; 

 - Adresa nr. 9426/26.09.2016 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţiei pentru Agricultură 

Prahova; 

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

 În  temeiul art. 97 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 preluarea din administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă  

Prahova a unui teren, proprietate publică a judeţului, situat în municipiul Ploieşti, B-dul 

Independenţei nr.12 şi transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi  Intervenţie 

pentru Agricultură Prahova;   

                      (2) Planul de amplasament şi delimitare a terenului este cuprins în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Predarea –preluarea terenului se face pe bază de protocol, în termen de 30 zile 

de la adoptarea prezentei hotărâri. 

           Art.3 Prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Prahova nr. 59/2008 îşi încetează 

aplicabilitatea pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4 Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va aduce la cunoştinţă prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                                                 Mihail Pavel 

Ploieşti, 31 dec 2016 

Nr. 161 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU 

NR. 19684/19.10.2016   

 

     

                                                     R A P O R T 

 

privind preluarea din administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova a 

unui teren, proprietatea publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

b-dul. Independenţei nr. 12 şi transmiterea acestuia în administrarea  

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova 

 

 Prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.59/2008, terenul în suprafaţă de 56,47 

mp situat în municipiul Ploieşti, B-dul Independenţei nr.12 a fost transmis în administrarea 

Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova  

Ulterior, Consiliul Judeţean Prahova a demarat acţiunea privind întocmirea 

documentaţiei cadastrale în vederea intabulării unor imobile aflate în proprietatea judeţului 

Prahova . În urma măsurătorilor efecuate, în vederea intabulării imobilelor, s-a constatat că 

există neconcordanţe între suprafeţele înregistrate în inventarul bunurilor imobile din 

domeniul judeţului Prahova, şi cele existente în realitate pe teren. Astfel, s-a constatat că 

suprafaţa terenului  situat în Ploieşti B-dul. Independenţei nr.12 este de 56 mp, conform 

extrasului de carte funciară nr. 136557. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1607/2008 s-a aprobat trecerea din proprietatea publică 

a judeţului Prahova în proprietatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova a imobilului situat Ploieşti, b-dul. 

Independenţei nr.12 ( compus din clădire şi teren în suprafaţă 615,53 mp) aflat în vecinătatea 

terenului în suprafaţă de 56 mp, proprietate publică a judeţului Prahova . 

Prin adresa nr. 9426/26.09.2016, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

Prahova solicită preluarea în administrare a terenului în suprafaţă de 56 mp, proprietate 

publica a judeţului Prahova, în vederea amenajării unei parcări necesară autovehiculelor pe 

care le deţin.  

           Conform prevederilor art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, bunurile 

din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome sau, după caz, 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes 

naţional, judeţean ori local.  

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

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 
 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind preluarea din administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova a 

unui teren, proprietatea publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

b-dul. Independenţei nr. 12 şi transmiterea acestuia în administrarea  

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova 

 

 

 Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova are sediul în municipiul 

Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 12, aflat în vecinătate cu terenul în suprafaţă de 56 mp  

proprietate publică a judeţului Prahova . 

   Prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.59/2008, terenul sus menţionat a fost 

transmis în administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova.  

    Prin adresa nr. 9426/26.09.2016, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

Prahova solicită preluarea în administrare a terenului în suprafaţă de 56 mp, proprietate 

publica a judeţului Prahova, în vederea amenajării unei parcări necesară autovehiculelor pe 

care le deţin.  

            Conform prevederilor art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, bunurile 

din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome sau, după caz, 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes 

naţional, judeţean ori local.  

             Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 



     R O M Â N I A                                                              Anexa                                                             

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                             
 

Datele de identificare ale terenului care se transmite în administrarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură Prahova 

 

Nr.crt. Adresa  

imobilului 

Elementele de indentificare Valoare de 

inventar 

-lei- 

Persoana 

juridică  la care 

se transmite în 

administrare  

imobilului 

1 Ploieşti,  strada 

Făgăraş nr.1 

Clădire S+P+M 

Suprafaţa construită 807 mp 

Suprafaţa construită 

desfăsurată 1391 mp 

Centrală termică 

Imprejmuire 

Teren aferent în suprafaţa de 

4805, 00 mp 

 

1.398.702,44 

Şcoala 

Gimnazială 

Specială nr.1 

municipiul 

Ploieşti  

 



 


