
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

B-dul Republicii nr. 2 – 4 
 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi Raportul 

nr. 26475/20.11.2018 al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune prelungirea 

termenelor  de  închiriere  a  unor  spaţii  în  imobilul  proprietate  publică  a  judeţului 

Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; 

- Prevederile art. 91 alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Prevederile  art.  861  alin.  (3)  din  Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În  temeiul  prevederilor  art.  97  din  Legea  administrației  publice  locale  nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art. 1 – Se aprobă prelungirea termenelor contractelor de închiriere a unor spaţii 

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

Republicii nr. 2 – 4, începând de la data de 01.01.2019 până la data de 31.12.2019 cu 

posibilitate  de  prelungire  prin  act  adițional,  unităților  din  anexa  care  face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2  –  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Andrei Toader 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 noiembrie 2018 

Nr. 165 



ROMÂNIA        ANEXĂ 

JUDEŢUL PRAHOVA      la Hotărârea nr. __________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN     din data de ______________ 
 

 

 

 

 

LISTA UNITĂŢILOR 

 

ce deţin spaţii închiriate în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

care deţine spaţiul cu chirie 

Suprafaţa 

închiriată 

mp 

Clădire Terasă 

1 S.C. Orange România S.A. 31,39 116,00   

2 S.C. Vodafone România S.A. 36,00 105,00   

3 S.N. Radiocomunicaţii S.A. 89,00 45,00   

4 S.C. UPC România S.A. - 10,00 

5 
Uniunea judeţeană a producătorilor 

agricoli Prahova 
19,33 - 

6 

Asociaţia CAR a salariaţilor din 

judeţul Prahova  

CAR Consiliul judeţean Prahova 

18,00 - 

7 CAR Mondoconsilva Prahova 16,39 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul hotărârii 

privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilul  

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

 B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

 

În imobilul situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, îşi desfăşoară 

activitatea societăţi comerciale cu contracte de închiriere a spaţiilor. 

Având în vedere că termenele contractelor de închiriere expiră la data de 

31.12.2018 şi faptul că aceste societăţi solicită prelungirea valabilităţii contractelor 

pentru spaţiile închiriate, considerăm legală prelungirea termenelor contractelor de 

închiriere pentru următoarele societăţi: 

 

 Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 – PALATUL ADMINISTRATIV  

 

1 S.C. Orange România S.A. 

2 S.C. Vodafone România S.A. 

3 S.N. de Radiocomunicaţii Bucureşti S.A. 

4 S.C. UPC România S.A. 

5 Uniunea judeţeană a producătorilor agricoli Prahova 

6 Asociaţia CAR a salariaţilor din judeţul Prahova - CAR Consiliul judeţean Prahova 

7 CAR Mondoconsilva Prahova 

  

 În raport cu cele prezentate mai sus și cu prevederile legale de închiriere a 

spaţiilor în imobilele proprietate publică a judeţului, supun spre aprobare prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE, 

 Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA - CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

NR. 26475/IV/H/9/20.11.2018 

 

 

RAPORT 

la proiectul hotărârii 

privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilul  

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

 B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

 

În imobilul situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, îşi desfăşoară 

activitatea societăţi comerciale cu contracte de închiriere a spaţiilor. 

Având în vedere că termenele contractelor de închiriere expiră la data de 

31.12.2018 şi faptul că aceste societăţi solicită prelungirea valabilităţii contractelor 

pentru spaţiile închiriate, considerăm legală prelungirea termenelor până la data de 

31.12.2019 a contractelor de închiriere pentru următoarele societăţi: 

 

Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 – PALATUL ADMINISTRATIV  

 

1 S.C. Orange România S.A. 

2 S.C. Vodafone România S.A. 

3 S.N. de Radiocomunicaţii Bucureşti S.A. 

4 S.C. UPC România S.A. 

5 Uniunea judeţeană a producătorilor agricoli Prahova 

6 Asociaţia CAR a salariaţilor din judeţul Prahova - CAR Consiliul judeţean Prahova 

7 CAR Mondoconsilva Prahova 

 

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

hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 


