
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea prevederilor art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 

nr.33/25.02.2013 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a judeţului 

Prahova, din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea  

Curţii de Conturi a României– Camera de Conturi Prahova 

 

     Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, precum şi 

Raportul nr.21840/16.11.2016 al Direcţiei Generale Tehnice şi Patrimoniu, prin care se 

propune completarea prevederilor art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 

nr.33/25.02.2013 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a judeţului 

Prahova, din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Curţii de 

Conturi a României – Camera de Conturi Prahova;   

 - Avizul conform nr. 11633/20.12.2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului;  

 - Adresa nr. 11720/25.10.2016 a Curţii de Conturi a României;           

 - Prevederile art. 861 alin.3, art.867 şi art.868 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil; 

   În temeiul prevederilor art.97 şi art. 123 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
  Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
  Art.1  Se aprobă completarea prevederilor art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Prahova nr.33/25.02.2013 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a 

judeţului Prahova, din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Curţii 

de Conturi a României– Camera de Conturi Prahova, după cum urmează: 

“Se aprobă transmiterea imobilului format din construcţie C1 în suprafaţă de 153 

mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 523 mp aflat în proprietatea publică a judeţului 

Prahova, situat în municipiul Ploieşti, strada B.P. Haşdeu nr. 19, din administrarea 

Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Curţii de Conturi a României– Camera de 

Conturi Prahova”.  

           Art.2 Planul de amplasament şi delimitare a imobilului transmis în administrare 

este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 

33/25.02.2013 rămân neschimbate. 

 Art.4 Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va aduce la cunoştinţă 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

                                                         PREŞEDINTE, 

                                                  Bogdan Andrei Toader 

 

                                                                                                                  

CONTRASEMNEAZĂ:       

                                                                                                                 SECRETAR,   

                                                                                                                Mihail Pavel 
 

Ploieşti, 25 nov 2016 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind completarea prevederilor art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 

nr.33/25.02.2013 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a judeţului 

Prahova, din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea 

Curţii de Conturi a României– Camera de Conturi Prahova 

 

Conform prevederilor art.861 alin.3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 

concesionate ori închiriate.  

Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova are sediul în imobilul 

situat în municipiul Ploieşti, strada B.P.Haşdeu nr.19, acesta fiind compus din 

clădire+anexa şi teren aferent în suprafaţă de 850 mp, imobil aflat în vecinătate cu terenul 

în suprafaţă de 226 mp transmis în administrarea Curţii de Conturi a României prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 33/25.02.2013 precum şi cu imobilului – 

proprietate publică a judeţului Prahova,  compus din construcţie C1 în suprafaţă de 153 

mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 523 mp.  

Prin adresa nr. 11720/25.10.2016, Curtea de Conturi a României solicită dreptul de 

administrare a imobilului compus din construcţie C1 în suprafaţă de 153 mp şi a terenului 

aferent în suprafaţă de 523 mp– proprietate publică a judeţului Prahova. 

În conformitate cu prevederile art.112 alin (6) din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a fost emis Avizul conform 

nr.11633/20.12.2012 al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru 

schimbarea destinaţiei  imobilului compus din construcţie C1 în suprafaţă de 153 mp şi a 

terenului aferent în suprafaţă de 523 mp.          

Conform art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, dreptul de 

administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice 

centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local. 

   Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.                              

Preşedinte, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 



 
 
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN  

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU                                                        
Nr.21840/16.11.2016 

 

 

 

       R A P O R T 
privind completarea prevederilor art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 

nr.33/25.02.2013 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a judeţului 

Prahova, din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea 

Curţii de Conturi a României– Camera de Conturi Prahova 

 

 

 

Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova are sediul în imobilul 

situat în municipiul Ploieşti, strada B.P.Haşdeu nr.19, acesta fiind compus din 

clădire+anexa şi teren aferent în suprafaţă de 850 mp. 

 Prin Hotărârea nr. 33/25.02.2013 Consiliul Judeţean Prahova a transmis un teren 

în suprafaţă de 226 mp,  aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, strada B.P.Haşdeu nr.19 din administrarea Consiliului Judeţean 

Prahova în administrarea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova. 

Prin adresa nr.11720/25.10.2016, Curtea de Conturi a României solicită dreptul de 

administrare a imobilului compus din construcţie C1 în suprafaţă de 153 mp şi a terenului 

aferent în suprafaţă de 523 mp– proprietate publică a judeţului Prahova, ce se află  în 

imediata vecinătate a terenului transmis în administrarea Curţii de Conturi a României 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 33/25.02.2013. 

 În conformitate cu prevederile art.112 alin (6) din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a fost emis Avizul conform nr. 

11633/20.12.2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru 

schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 226 mp precum şi a imobilului compus 

din construcţie C1 în suprafaţă de 153 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 523 mp.           

Conform prevederilor art.861 alin.3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 

concesionate ori închiriate. Conform art. 868 din legea sus menţionată dreptul de 

administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice 

centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.  

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

hotărâre.   

  

  

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 

 



 


