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JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.171/2016  referitoare la 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.23869/ 

16.12.2016 al Direcţiei Generale Tehnice şi Ptrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Prahova nr.171/2016  referitoare la 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; 

     

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se modifică prevederile art. 1şi ale anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 

nr. 171/2016  referitoare la 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, în sensul că imobilul format din construcţia C1 în 

suprafaţă de 153 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 523 mp este situat în municipiul Ploieşti, str. 

B.P.Haşdeu nr.19A. 

 
  Art.2. Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va aduce la cunoştinţa 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

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. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 171/2016  s-a aprobat 

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. 

Potrivit planului de amplasament şi delimitarea  imobilul format din construcţie 

C1 în suprafaţă de 153 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 523 mp, cu nr. cadastral 

106954 figurează la următoarea adresă: municipiul Ploieşti, str. B.P.Haşdeu nr.19A. 

Având în vedere această situaţie, consider oportună adoptarea de către Consiliul 

judeţean Prahova a acestei hotărâri prin care se modifică adresa imobilului din municipiul 

Ploieşti, str.B.P.Haşdeu nr.19 în municipiul Ploieşti, str. B.P.Haşdeu nr.19A. 

În raport de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre,  pe care-l 

supun spre aprobare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU 

Nr.23869/16.12.2016  

 

 

 

 

R A P O R T 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.171/2016  referitoare la 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 

 

 

Potrivit dispoziţiilor art.123(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile locale şi consiliile 

judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau 

judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să 

fie concesionate ori să fie închiriate. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 171/2016  s-a aprobat 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. 

Potrivit planului de amplasament şi delimitarea  imobilul format din construcţie C1 în 

suprafaţă de 153 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 523 mp, cu nr. cadastral 106954 

figurează la următoarea adresă: municipiul Ploieşti, str. B.P.Haşdeu nr.19A. 

Având în vedere această situaţie, se impune modificarea adresei imobilului din 

municipiul Ploieşti, str.B.P.Haşdeu nr.19 în municipiul Ploieşti, str. B.P.Haşdeu nr.19A. 

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

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 


