ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare
a oportunității achiziționării imobilului situat în Ploiești,
B-dul Independenței nr. 15, Județul Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului
Judeţean Prahova şi Raportul nr. 24263/15.12.2015 al Compartimentului Sănătate, Cultură,
Învățământ, Mass-Media, Sport, Tineret, ONG-uri,Turism, privind constituirea unei comisii
speciale de analiză şi verificare a oportunității achiziționării imobilului situat în Ploiești, Bdul Independenței nr. 15, judeţul Prahova,
- În temeiul prevederilor art.54 alin.(7) coroborat cu art.98, art.91 alin.5 lit.a) punctul 4 și
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. (1) Se constituie comisia specială de analiză şi verificare a oportunității
achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței, nr. 15, Județul Prahova,
cu următoarea componenţă:
- Preşedintele comisiei: 1. Ionescu Radu Cezar Liviu
- Membri:
2. Ciolac Dan
3. Sepsi Daniel
4. Moraru Romu
5. Ionica Ion
Art.2. Comisia specială constituită potrivit art.1 analizează și verifică oportunitățile de
achiziționare a imobilului prevăzut la art.1. în vederea transformării acestuia într-un spaţiu
propice pentru relocarea Muzeului I.L. Caragiale.
Art.3. În îndeplinirea obiectivului său, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri comisia specială va întocmi şi prezenta Consiliului judeţean un raport cu
propuneri concrete.
Art.4. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va aduce prezenta hotărâre la
cunoștința persoanelor interesate.
PREŞEDINTE
Mircea COSMA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploiești, 16 dec 2015
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
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VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
privind constituirea unei comisii speciale de analiză
şi verificare a oportunității achiziționării imobilului
situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 15,
Județul Prahova

Consiliul Judeţean, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, hotăreşte dezvoltarea economico-socială a judeţului. Modalitatea prin care institutia noastră
poate acorda sumele necesare realizăiirii acestor deziderate este asigurată din sursele bugetare ale
Consiliului Judeţean Prahova.
Muzeul „Ion Luca Caragiale” este secţie a Muzeului Județean de Istorie şi Arheologie Prahova, amplasat
în Str. Kutuzov nr. 1. Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852 în satul Haimanale (care astăzi îi
poartă numele), de lângă Ploiești, județul Prahova. Clasele primare și gimnaziul le-a absolvit la Ploiești, iar
între anii 1868 – 1870, a frecventat cursurile de declamație și mimică la Conservatorul din București ale
unchiului său, Costache Caragiale. În perioada 1870 – 1872, a fost copist la Tribunalul Prahova, apoi
sufleor și copist la Teatrul Național din București. A debutat în presa vremii în revista satirică „Ghimpele”
(1873) , unde a semnat diferite cronici, iar intre anii 1876 – 1877, a fost corector la „Unirea Democratică”
– ziarul grupării tinerilor liberali cu același nume – , a redactat în întregime revista umoristică „Claponul”
și a scos ziarul „Națiunea română”. La 26 mai 1877, a început să frecventeze ședințele bucureștene ale
„Junimii”, (Societate Literară condusă de criticul român Titu Maiorescu) în cadrul cărora iși va citi
comediile. În memoria marelui dramaturg, în anul 1979, într-o casă construită în stil rustic, aflată pe
drumul național Târgoviște – Ploiești s-a deschis Muzeul Memorial I.L. Caragiale, care ilustrează printr-o
colecție impresionantă (scrisori, fotografii, telegrame, afișe ale comediilor sale jucate în premieră, cărți în
ediții princeps și rare) principalele momente din viața și opera scriitorului: familia din care descinde și de
la care a moștenit pasiunea pentru teatru, anii de școală de la Ploiești, debutul în gazetărie și principalele
publicații la care a colaborat, momentul afirmării în teatru și proză.
Muzeul „I.L.Caragiale”din Ploieşti, a luat fiinţă din pasiunea pentru istorie şi cultură a distinsului prof. N.
Simache, în anul 1962, când s-au sărbătorit 110 ani de la naşterea marelui clasic al literaturii române şi a
fost reorganizat în anul 2002, cu prilejul ANULUI CARAGIALE. Muzeul este găzduit în „Casa
Dobrescu”, monument de arhitectură de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
Într-un spaţiu renovat şi cu mijloace de expunere moderne, tematica expoziţiei „CARAGIALE – OMUL
ŞI OPERA” ilustrează principalele momente din viaţa şi creaţia scriitorului, la nivelul cercetărilor
caragialiene de astăzi. Aceste exponate au în vedere atât criteriul cronologic, cât şi criteriul tematic. Ele
aduc în faţa vizitatorilor imaginea scriitorului reflectată atât în oglinda contemporanilor, cât şi în cea a
posterităţii.
În anul 2001 imobilul în care funcţionează Muzeul I.L. Caragiale a fost revendicat de către fosta
proprietară. Cinci ani mai târziu, prin dispoziţie a preşedintelui de la acea vreme al CJ Prahova, cererea de
restituire în natură a fost respinsă "deoarece solicitanta nu a depus acte doveditoare ale proprietăţii. Decizia
prin care se respingea restituirea în natură a fost atacată în instanţă, iar în anul 2014 Tribunalul Prahova a
dispus restituirea în natură către moştenitoarea fostei proprietare, sentinţa rămânând definitivă şi
irevocabilă prin decizie a Curţii de Apel Ploieşti. Conform sentinţei judecătoreşti, clădirea va avea în
continuare destinaţie de muzeu timp de zece ani.

Cu o suprafaţă de peste 900 de metri pătraţi, dintre care peste 700 sunt locuibili, fosta Casă a Căsătoriilor
situată în strada B-dul Independenţei nr. 15, are peste 30 de camere şi este structurată pe mai multe nivele:
mezanin, parter şi etaj. Edificiul, un simbol al Ploieştiului, a fost proprietatea lui Radu Stanian,
controversatul primar liberal şi om de afaceri din oraş de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Ridicată pe la
1888, a fost reabilitată în perioada interbelică.
Având în vedere necesitatea găsirii unui nou sediu pentru ca Muzeul I.L. Caragiale să funcţioneze în viitor,
cât şi faptul că imobilul situat în strada B-dul Independenţei nr. 15 constituie o soluţie în vederea
transformării acestiua într-un spaţiu propice pentru relocarea Muzeului I.L. Caragiale propun, în baza
art.54 alin.(7) și art.98, art.91 alin.5 lit.a) punctul 4 și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituirea unei comisii de analiză
şi verificare care să analizeze oportunitatea achiziţionării imobilului situat la adresa strada B-dul
Independenţei nr. 15.
Această comisie ar urma să fie condusă de unul dintre vicepreședinții Consiliului Judeţean Prahova, având
în componență și patru consilieri județeni.
Date fiind cele expuse mai sus, am elaborat şi supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
Vicepreşedinte,
Bogdan Andrei Toader
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RAPORT
privind constituirea unei comisii speciale de analiză
şi verificare a oportunității achiziționării imobilului
situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 15,
Județul Prahova
Potrivit prevederilor art.54 alin.7 coroborat cu art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot
organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa președintelui, după caz, comisii speciale de analiză şi
verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi
perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean. Membrii
comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.
În temeiul prevederilor art.9 alin.5 lit.a) punctual 4, Consiliul judeţean îndeplinește atribuţii privind
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean, respectiv, cultura.
În baza acestor dispoziții vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova a propus constituirea unei
comisii speciale pentru a analiza oportunitatea achiziţionării imobilului situat la adresa strada B-dul
Independenţei nr. 15, în vederea amenajării acestuia ca şi Muzeul I.L. Caragiale.
Această comisie ar urma să fie condusă de unul dintre vicepreședinții Consiliul Judeţean Prahova, având în
componență și patru consilieri județeni.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.
Consilier
Moşu Răzvan

