
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii nr. 105/2012 a Consiliului județean Prahova referitoare 

la darea în folosință gratuită a unor spații Direcţiei judeţene de pază Prahova 

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. 26481/20.11.2018 al Direcției patrimoniu, prin care se propune modificarea 

Hotărârii nr. 105/2012 a Consiliului județean Prahova referitoare la darea în folosință 

gratuită a unor spații  Direcţiei  judeţene de pază Prahova în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 

- Prevederile art. 861 alin. (3) şi art. 874 din Legea nr. 287/2009, privind 

Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1) lit. c) și lit. d) și alin. (5) lit. a), punctul 

1, art. 97 şi art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art. 1  Se aprobă modificarea prevederilor art. 1 al Hotărârii nr. 105/2012 a 

Consiliului Județean Prahova ce va avea următorul cuprins: 
„Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a unor spații în suprafață totală de 

334,80 mp, respectiv 223,20 mp spații în exclusivitate și 111,60 mp spații comune 

aferente  identificate  în  anexa  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre, 

Direcției  județene  de  pază  Prahova,  în  imobilul  proprietate  publică  a  judeţului 

Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, etaj I, corp P+1, 

până la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire prin act adițional.” 
Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 105/2012 a Consiliului județean 

Prahova    rămân    nemodificate,   orice   alte    prevederi    contrare   își   încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 3  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Bogdan-Andrei Toader 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina-Adi Bîgiu 
 

 

Ploieşti, 28 noiembrie 2018 

Nr. 166 



ROMÂNIA             ANEXĂ 

JUDEŢUL PRAHOVA           la Hotărârea nr. __________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN           din data de ______________ 
 
 
 
 
 
 
 

A. SPAŢII ATRIBUITE ÎN EXCLUSIVITATE 
 

Nr. 
crt. 

NUMĂR DE CAMERĂ 
ETAJ 

SUPRAFAŢA 
mp 

1 
Parter – cam. 60 
Etaj I - Cam. 151,152,153,154,155A,158, 159, magazie 

 10,88 
213,32 

 Total mp 223,20  

 
B. SPAŢII ATRIBUITE ÎN COMUN 

 

Nr. 
crt. 

DESCRIEREA SPAŢIULUI 
SUPRAFAŢĂ 

mp 

2 HOL, GRUP SANITAR 111,60 

 
 

       TOTAL GENERAL A + B = 334,80 mp 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul hotărârii 

privind modificarea Hotărârii nr. 105/2012 a Consiliului județean Prahova referitoare 

la darea în folosință gratuită a unor spații Direcţiei judeţene de pază Prahova  

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

B-dul Republicii nr. 2 – 4  

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul judeţean Prahova cu nr. 24993/05.11.2018 

Direcția județeană de pază Prahova, solicită atribuirea camerei nr. 159 necesară 

desfășurării activității de monitorizare a camerelor video ale sistemului de control 

acces instalat în Palatul Administrativ. 

Direcția județeană de pază Prahova îşi desfăşoară activitatea în imobilul 

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

nr. 2 – 4, Palat Administrativ, intrarea H, parter și etaj I, respectiv în 8 birouri cu 

suprafața totală de 196,68 mp spații în exclusivitate și 98,34 mp spații comune, 

conform contract nr. 9010/13.07.2013. 

Având în vedere posibilitățile existente privind spațiile libere din imobilul 

situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, jud. Prahova, considerăm 

oportună atribuirea în folosință gratuită a camerei nr. 159 în suprafață de 26,52 mp – 

spații în exclusivitate și 13,26 mp – spații comune aferente, în imobilul mai sus 

menționat. 

 Având în vedere prevederile legale de atribuire a spaţiilor în imobilele 

proprietate publică a judeţului şi cele prezentate mai sus, supun spre aprobare 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE,  

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA - CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

NR. 26481/IV/H/9/20.11.2018 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul hotărârii 

privind modificarea Hotărârii nr. 105/2012 a Consiliului județean Prahova referitoare 

la darea în folosință gratuită a unor spații Direcţiei judeţene de pază Prahova  

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

B-dul Republicii nr. 2 – 4  

 

 Direcția județeană de pază Prahova îşi desfăşoară activitatea în imobilul 

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

nr. 2 – 4, Palat Administrativ, intrarea H, parter și etaj I, respectiv în 8 birouri cu 

suprafața totală de 196,68 mp spații în exclusivitate și 98,34 mp spații comune, 

conform contract nr. 9010/13.07.2013. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul judeţean Prahova cu nr. 24993/05.11.2018 

Direcția județeană de pază Prahova, solicită atribuirea camerei nr. 159 necesară 

desfășurării activității de monitorizare a camerelor video ale sistemului de control 

acces instalat în Palatul Administrativ Ploiești. 

Având în vedere posibilitățile existente privind spațiile libere din imobilul 

situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, jud. Prahova, considerăm 

oportună atribuirea în folosință gratuită a camerei nr. 159 în suprafață de 26,52 mp – 

spații în exclusivitate și 13,26 mp – spații comune aferente, în imobilul mai sus 

menționat. 

Facem precizarea că prin Hotărârea nr. 189/22.12.2016, termenul de 

valabilitate al contractului de atribuire în folosință este până la data de 31.12.2020. 

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

hotărâre. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 

 


