
R O M Â N I A JUDEŢUL 

PRAHOVA CONSILIUL 

JUDEŢEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.27/2001 

referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova 
 

 

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova 

şi Raportul nr. 26438/20.11.2018 al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune 

completarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.27/2001 referitoare la 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova 
 

- Prevederile  art.863  din Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 
 

- Prevederile art.3 alin.(1) şi alin.(3) şi ale art. 21 din   Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul prevederilor 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 Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova 

nr.27/2001 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Prahova, după cum urmează: 
- La Secţiunea II - Bunuri mobile – după capitolul I – Instituţii publice de 

interes judeţean se introduce un nou capitol, capitolul II  – Semnale de informare 

privind intrările din judeţul Prahova, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

 

Art.2.  Direcţia  Juridic  Contencios  şi  Administraţie  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
 

Ploieşti, 28 noiembrie 2018 
 

Nr. 163 



 1 

ROMÂNIA              ANEXA 

JUDEŢUL PRAHOVA                  la Hotărârea nr……. 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                   din ………………                                  
                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Completare- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova 

Secţiunea II – Bunuri mobile 

Capitolul I I 

Semnale de informare privind intrările din judeţul Prahova 

 

 

 
SECŢIUNEA II 

BUNURI MOBILE 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 

dobândi

rii sau 

după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

Valoarea 

de 

inventar 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.10. 
Semnal de 

informare 

  Amplasat pe DN1B în  oraşul   Mizil, judeţul Prahova 

  Construcţie specială de beton. 

 

 8.052 
Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

2 

1.10. Semnal de 

informare 

Amplasat pe DN 1D în comuna Ciorani, judeţul Prahova 

  Construcţie specială de beton. 

      

 8.107 
Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

3 

1.10. Semnal de 

informare 

Amplasat pe DN 72, limita dintre judeţele Prahova 

(comuna Filipeştii de Târg) şi Dâmboviţa (comuna 

Dărmăneşti) 

  Construcţie specială de beton.      

 9.040 

Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

4 
1.10. Semnal de 

informare 

 Amplasat pe DN 1 în  oraşul Azuga, judeţul Prahova 

    Construcţie specială de beton. 
 

8.352 Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

5 

1.10. 

Semnal de 

informare 

Amplasat pe DN 1A în comuna Cocoraştii Colţ,  judeţul 

Prahova 

  Construcţie specială de beton.    

 

 

7.861 Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   



 2 

6 

1.10. 
Semnal de 

informare 

Amplasat pe DN 1A în comuna Măneciu, judeţul Prahova 

  Construcţie specială de beton. 

 

 

8.205 Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

7 

1.10. 

Semnal de 

informare 

Amplasat pe DN 1, limita dintre judeţele Prahova (comuna 

Balta Doamnei) şi Ilfov (comuna Ciolpani) 

  Construcţie specială de beton. 

 

 

8.058 Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

8 

1.10. Semnal de 

informare 

Amplasat pe DN 71, limita dintre judeţele Prahova (oraş 

Sinaia) şi Dâmboviţa (comuna Moreni) 

Construcţie specială de beton. 

 

 

8.598 Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

9 

1.10. Semnal de 

informare 

Amplasat pe DJ 102H, în comuna Baba Ana, judeţul 

Prahova 

 Construcţie specială de beton. 

      

 

 

3.044 Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

10 

1.10. Semnal de 

informare 

Amplasat pe DJ 720 în comuna Filipeştii de Pădure, 

judeţul Prahova 

  Construcţie specială de beton. 

 

 

8.156 Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

11 

1.10. Semnal de 

informare 

Amplasat pe DJ 102 B în comuna Poseşti, judeţul Prahova 

  Construcţie specială de beton. 

      

 

 

7.910 Legea nr. 213/1998 

Ordonanţa nr. 43/1997   

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

PREŞEDINTE 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.27/2001 

referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova 

 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a 

fost atestat domeniul public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Prahova.  

Această hotărâre a fost emisă în aplicarea dispoziţiilor cuprinse la art.21 din Legea nr. 

213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului sus menţionată, cuprinde „Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Prahova”. 

În urma verificărilor pe teren, conform Procesului verbal nr. 20.056/05.09.2018  al 

Comisiei speciale pentru întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Prahova, s-a constatat existenţa a 11 semnale de informare 

privind intrările în judeţul Prahova , astfel: 

1. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN1B în oraşul Mizil. 

2. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 1D în comuna 

Ciorani. 

3. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 72 – limita dintre 

judeţele Prahova (comuna Filipeştii de Tîrg) şi  Dâmboviţa (comuna Dărmăneşti). 

4. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat DN 1 în oraşul Azuga. 

5. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 1A în comuna 

Cocoraştii Colţ. 

6. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 1A în comuna 

Măneciu. 

7. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 1 – limita dintre 

judeţele Prahova (comuna Balta Doamnei) şi Ilfov (comuna Ciolpani). 

8. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 71– limita dintre judeţele 

Prahova (oraş Sinaia) şi Dâmboviţa (comuna Moroeni). 

9. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat în judeţul Prahova pe DJ 

102H, comuna Baba Ana . 

10. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat în judeţul Prahova pe DJ 720, 

comuna Filipeştii de Pădure. 

11. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat în judeţul Prahova pe DJ 

102B, comuna Poseşti 

Având în vedere această situaţie, se impune completarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Prahova cu bunurile mobile sus menţionate. 

În raport de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre,  pe care-l  

supun spre aprobare. 

 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                    

NR. 26.438/20.11.2018 

 

 

RAPORT 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.27/2001 

referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova 

 

 

            În baza dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prin 

Hotărârea nr. 27/10.04.2001 a Consiliului judeţean Prahova s-a aprobat inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova.  

 Apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean a fost atestată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate 

cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998. 

Conform Procesului verbal nr. 20.056/05.09.2018 al Comisiei speciale pentru 

întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Prahova, constituită în baza Hotărârii nr.18/2018 a Consiliului judeţean 

Prahova, s-a constatat existenţa a 11 semnale de informare privind intrările în judeţul 

Prahova , astfel: 

 

- 8 semnale de informare pe drumurile naţionale: 

1. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN1B în oraşul 

Mizil. 

2. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 1D în comuna 

Ciorani. 

3. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 72 – limita 

dintre judeţele Prahova (comuna Filipeştii de Tîrg) şi  Dâmboviţa (comuna 

Dărmăneşti). 

4. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat DN 1 în oraşul 

Azuga. 

5. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 1A în comuna 

Cocoraştii Colţ. 

6. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 1A în comuna 

Măneciu. 

7. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 1 – limita 

dintre judeţele Prahova (comuna Balta Doamnei) şi Ilfov (comuna 

Ciolpani). 

8. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat pe DN 71– limita 

dintre judeţele Prahova (oraş Sinaia) şi Dâmboviţa (comuna Moroeni). 



 

- 3 semnale de informare pe drumurile judeţene: 
9. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat în judeţul Prahova pe 

DJ 102H, comuna Baba Ana . 

10. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat în judeţul Prahova pe 

DJ 720, comuna Filipeştii de Pădure. 

11. Semnal de informare (construcţie din beton) amplasat în judeţul Prahova pe 

DJ 102B, comuna Poseşti. 

 

 

  Având în vedere cele prezentate mai sus, prevederile Legii nr. 213 / 1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi prevederile Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, se 

impune completarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.27/2001 

referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova 

 

Faţă de cele prezentate, considerăm legal prezentul proiect de hotărâre supus 

spre aprobare. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 
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