
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  

 
H O T Ă R Â R E 

privind introducerea în domeniul public al județului Prahova a terenului în suprafaţă de 

624 mp, situat în municipiul Ploieşti, Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213 

 
Având în vedere: 

 

- Referatul de aprobare nr.27319/05.12.2019 al domnului Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr.27321/05.12.2019 al Direcţiei Patrimoniu privind 

introducerea în domeniul public al judeţului Prahova a terenului în suprafaţă de 624 mp, 

situat în municipiul Ploieşti, Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213; 

- Prevederile art.863 litera c) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.286 alin.(3) şi ale art.287 litera b) din Ordonanța de Urgență a 

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

- Prevederile art.1 alin.(2) litera e) şi ale art.2 litera j), k) şi m) din Legea serviciilor 

comunitare  de  utilităţi  publice  nr.51/2006,  republicată  cu  modificările  și  completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităţilor, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182 și art. 196 alin.(1) lit. 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 aprobă introducerea în domeniului public al judeţului Prahova a terenului 

în suprafaţă de 624 mp, situat în municipiul Ploieşti, Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213. 
(2) Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin (1) sunt cuprinse în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Consiliul Judeţean Prahova va opera modificările corespunzătoare în anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Prahova,  precum  şi  al  municipiilor,  oraşelor  şi  comunelor  din  judeţul  Prahova,  cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

Art.3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu 
 
 

 
 
 
 

Ploieşti, 16 decembrie 2019 
Nr. 164 

 



R O M Â N I A                                                                                                             ANEXA 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                    la Hotărârea nr. ____ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                               din _______________ 

 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale terenului, situat în municipiul Ploiești, care se introduce în domeniul public al judeţului Prahova 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Adresa imobilului Caracteristicile tehnice Valoare de inventar 

-lei- 

1 Localitatea Ploiești, Județul Prahova,  

Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213 

Teren intravilan  

Suprafața - 624 mp. 

Carte funciară nr.144726. 

Număr cadastral 144726. 

10.483,83 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 27319/05.12.2019 

  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind introducerea în domeniul public al județului Prahova a terenului în suprafaţă   

de 624 mp, situat în municipiul Ploieşti, Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213 
 
 
 
 

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.   

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

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova”. 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu  2007-2013, Axa 

prioritară 2 POS Mediu – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 

şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de intervenţie 1– 

Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 

infrastructurii de management al deşeurilor, Contractul de Finanţare 

139638/18.02.2013 al cărui beneficiar este judeţul Prahova a fost finalizat proiectul 

”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”. 

Astfel ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii  “ Staţia de tratare mecano-

biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti”, pentru realizarea accesului la acest 

obiectiv, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.8/30.01.2019 a fost încheiat 

Contractul de donaţie autentificat cu nr.1143/22.03.2019 prin care Societatea 

PETROTEL-LUKOIL SA a donat Judeţului Prahova un teren cu numărul cadastral 

144726, situat în municipiul Ploieşti, T13, NDS 211, 212, 213, în suprafaţă de 624 mp. 

Conform Procesului verbal nr.26404/26.11.2019 al Comisiei speciale pentru 

întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Prahova, constituită în baza Hotărârii nr. 18/16.02.2018  a Consiliului 

Judeţean Prahova este necesară şi oportună introducerea în domeniului public al 

judeţului Prahova a terenului în suprafaţă de 624 mp, situat în municipiul Ploieşti,  T13, 

NDS 211, 212, 213, identificat cu numărul cadastral 144726. 

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. 27321/05.12.2019 
 

 

RAPORT 

privind introducerea în domeniul public al județului Prahova a terenului în suprafaţă de 

624 mp, situat în municipiul Ploieşti, Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213 
 

 

            Domeniul public al judeţului Prahova a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Conform Procesului verbal nr.26404/26.11.2019 al Comisiei speciale pentru 

întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Prahova, constituită în baza Hotărârii nr. 18/16.02.2018 a Consiliului Judeţean Prahova, au 

fost constatate următoarele: 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu  2007-2013, Axa prioritară 2 

POS Mediu – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor contaminate istoric, Domeniul major de intervenţie 1– Dezvoltarea sistemelor 

integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 

deşeurilor, Contractul de Finanţare 139638/18.02.2013 al cărui beneficiar este judeţul 

Prahova a fost finalizat proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Prahova”. 

Astfel, ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii  “ Staţia de tratare mecano-

biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti”, pentru realizarea accesului la acest obiectiv, 

în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.8/30.01.2019 a fost încheiat Contractul de 

donaţie autentificat cu nr.1143/22.03.2019 prin care Societatea PETROTEL-LUKOIL SA a 

donat Judeţului Prahova un teren în suprafaţă de 624 mp, situat în municipiul Ploieşti, Tarla 

13, Parcela NDS 211, 212, 213, identificat cu numărul cadastral 144726. 

Având în vedere prevederile art.863 litera c) din Legea nr.287/2009 privind Codul 

Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare “Dreptul de proprietate se 

dobândeşte prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau 

prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public” şi prevederile art.7 alin.(2) din 

Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare: “Bunurile aferente sistemului de management 

integrat al deşeurilor sau părţi ale acestuia, după caz, aparţin domeniului public al judeţului” 

se impune introducerea în domeniul public al judeţului Prahova a terenului în suprafaţă de 

624 mp, situat în municipiul Ploieşti, Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213. 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre supus spre 

aprobare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Livia Barbălată 
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