ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova
a unor imobile, situate în comuna Ceptura
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.27465/06.12.2019 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 27473/06.12.2019 al Direcţiei
Patrimoniu privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova a unor
imobile, situate în comuna Ceptura;
- Hotărârea nr. 75/15.11.2018 a Consiliului Local al comunei Ceptura prin
care s-a aprobat transmiterea unor imobile, din domeniul public al comunei
Ceptura în domeniul public al judeţului Prahova, în vederea înființării de
locuințe protejate și a unui centru de zi pentru o parte din beneficiarii
instituționalizați în CITOPAH Urlați;
- Prevederile art.863 lit. f), art. 867, art. 868 și art.869 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art.286 alin. (3), art. 287 lit.b), art. 297 alin (1) lit. a), art.298
lit.b) și art.299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, 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
unor imobile, situate în comuna Ceptura .
(2) Datele de identificare a imobilelor prevăzute la alin (1) sunt cuprinse
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova a imobilelor prevăzute la art. 1 în vederea
înființării de locuințe protejate și a unui centru de zi pentru o parte din
beneficiarii instituționalizați în CITOPAH Urlați.
(2) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de
proprietate publică.
Art.3 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.4 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
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA
la hotărârea nr. ____
din _______________

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor care se introduc în domeniul public al județului Prahova
și se transmit în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice

1

Localitatea Şoimeşti,
Comuna Ceptura,
Județul Prahova,
Tarla 20, Parcela CC 503

Construcţie – grup sanitar
Suprafaţa - 23 mp.
Teren aferent în suprafață de 1.000 mp.
Extras carte funciară nr.20406 Ceptura
Număr cadastral 20406.
Construcţie – şcoala
Suprafaţa - 178 mp.
Teren aferent în suprafață de 2.323 mp.
Extras carte funciară nr.20405 Ceptura
Număr cadastral 20405.

2

Localitatea Şoimeşti,
Comuna Ceptura,
Județul Prahova,
Tarla 20, Parcela CC 503

Valoare de
inventar
-lei9.120,00
22.552,00

251.322,00
52.390,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27465/06.12.2019

REFERAT DE APROBARE

privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova
a unor imobile, situate în comuna Ceptura
În vederea înființării de locuinţe protejate şi a unui centru de zi pentru o
parte din beneficiarii instituționalizați în Centrul de integrare prin terapie
ocupaţională pentru persoane adulte cu handicap Urlaţi, de către Direcția de
Asistenă Socială și Protecția Copilului Prahova prin Hotărârea nr.149/2018
Consiliul Județean Prahova a solicitat transmiterea unor bunuri imobile din
domeniul public al comunei Ceptura în domeniul public al judeţului Prahova, iar
prin Hotărârea nr. 75/2018 Consiliul local al comunei Ceptura a aprobat trecerea
acestor imobile din domeniul public al comunei Ceptura în domeniul public al
județului Prahova.
Având în vedere Procesul verbal nr. 27464/06.12.2019 al Comisiei speciale
pentru întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Prahova, se impune introducerea în domeniul public al județului
Prahova a imobilelor sus menționat și darea în administrarea Direcției Generale de
Asistenă Socială și Protecția Copilului Prahova în vederea înființării de locuinţe
protejate şi a unui centru de zi pentru o parte din beneficiarii instituționalizați în
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu
Handicap Urlaţi.
Conform prevederilor art. 286 alin (3) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ „Domeniul public al judeţului
este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr.3 precum și din alte bunuri de uz
sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului
județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes
public național”.
Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA PATRIMONIU

Nr. 27473/06.12.2019

RAPORT
privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova
a unor imobile, situate în comuna Ceptura

Direcţia Generală de Asistenă Socială şi Protecţia Copilului Prahova
intenţionează să depună o cerere de finanţare în cadrul Programului de Interes Naţional
lansat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, respectiv „Înfiinţarea
de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate
în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi
şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, în
vederea restructurării C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi.
În conformitate cu obiectivul general al acestui program este vizată creşterea
calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, dezinstituţionalizarea şi
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea
serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.
Prin acest proiect se urmăreşte înfiinţarea a două locuinte protejate ( cu o capacitate de
10 persoane) şi a unui centru de zi ( cu o capacitate de 30 de persoane) în comuna
Ceptura în următoarele imobile:
- imobil situat în comuna Ceptura, sat Şoimeşti cu număr cadastral 20405, compus din
clădire în suprafaţă de 178 mp şi teren aferent în suprafaţă de 2.323 mp.
- imobil situat în comuna Ceptura, sat Şoimeşti cu număr cadastral 20406, compus din
clădire în suprafaţă de 23 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1000 mp.
Astfel, în vederea înființării de locuinţe protejate şi a unui centru de zi pentru o
parte din beneficiarii instituționalizați în Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională

pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi, prin Hotărârea nr.149/2018 Consiliul
Județean Prahova a solicitat transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al
comunei Ceptura în domeniul public al judeţului Prahova, iar prin Hotărârea nr. 75/2018
Consiliul local al comunei Ceptura a aprobat trecerea acestor imobile din domeniul
public al comunei Ceptura în domeniul public al județului Prahova.
Având în vedere Procesul verbal nr. 27464/06.12.2019 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, se impune introducerea în domeniul public al județului Prahova a imobilelor
sus menționat și darea în administrarea Direcției Generale de Asistenă Socială și
Protecția Copilului Prahova în vederea înființarea de locuinţe protejate şi a unui centru
de zi, pentru o parte din beneficiarii instituționalizați în Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi.
Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre supus spre
aprobare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Livia Barbălată

