
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E 
  privind solicitarea  trecerii unui teren din domeniul public al comunei Brazi în 

domeniul public al judeţului Prahova 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 22890/18.11.2020 al domnului Preşedinte al Consiliului

Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr.22979/19.11.2020 al Direcţiei 
Patrimoniu și al Direcției Tehnice privind solicitarea transmiterii unui teren din domeniul 
public al comunei Brazi în domeniul public al judeţului Prahova; 

- Prevederile art.863 lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.286 alin. (3) şi art. 294 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) litera c), art. 182 și art. 196 alin.(1) litera 
a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1 Se solicită trecerea unui teren, având datele de indentificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei 
Brazi în domeniul public al judeţului Prahova. 

Art.2 Bunurile imobile prevăzute la art.1 se solicită în vederea modernizării 
drumului județean DJ 101G. 

Art.3  Predarea – preluarea terenului care face obiectul prezentei hotărâri se va face 
pe bază de protocol de predare – primire încheiat între părţile interesate, în termenul 
prevăzut în Hotărârea Consiliului local al comunei Brazi. 

Art.4. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

         PREŞEDINTE, 
    Iulian Dumitrescu 

 CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETAR GENERAL 
   Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 23 decembrie 2020 
Nr. 186



ROMÂNIA                                                                                                           ANEXA  
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                    la Hotărârea nr._________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                               din data de_____________ 
 
 
 

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale terenului care trece din domeniul public al comunei Brazi 

în domeniul public al județului Prahova 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Locul unde este situat 
imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite 
imobilul  

Persoana 
juridică la care 

se transmite 
imobilul 

Caracteristicile tehnice ale imobilului  

0 1 2 3 4 
1 Județul Prahova,  

Localitatea Brazii de 
Sus, județul Prahova, 
T10, Parcela 41/10 

Comuna Brazi  Județul 
Prahova 

Teren intravilan 
Suprafață 806 mp 
Categoria de folosință: drum 
Număr cadastral 25766 
Carte funciară nr. 25766 

 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22890/18.11.2020 
 
  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
  privind solicitarea  trecerii unui teren din domeniul public al comunei Brazi în 

domeniul public al judeţului Prahova 
 

 
 
 
În domeniul public al județului Prahova se află Drumul judeţean DJ 101G Tătărani 

(DJ 101D)- limită județul Dâmbovița în lungime de 23,884 km și traversează localităţile 

Tătărani, Brazi, Brazii de Jos, Tinosu, Șirna, Habud. 

Având în vedere traficul intens în comuna Brazi, respectiv zona Rafinăria 

Petrobrazi este necesară o suprafață de teren adiacentă drumului județean DJ 101G în 

vederea modernizării, asigurându-se în zonă creșterea siguranței rutiere și reducerea 

riscului de producere a accidentelor.  

 În vederea realizării acestui obiectiv de interes județean  și pentru asigurarea 

elementelor geometrice corespunzătoare unui drum județean de clasă tehnică IV, conform 

standardelor și normativelor în vigoare, precum și faptul că în imediata vecinătate a 

drumului județean comuna Brazi deține în proprietate publică terenul în suprafață de 806 

mp, considerăm oportună solicitarea trecerii acestui teren domeniul public al comunei 

Brazi în domeniul public al județului Prahova, în vederea utilizării lui în interes public 

județean. 

Conform prevederilor art. 294 alin (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea unui bun 

din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui 

judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin 

hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU       
DIRECȚIA TEHNICĂ                                    
Nr. 22979/19.11.2020 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
      privind solicitarea  trecerii unui teren din domeniul public al comunei Brazi în 

domeniul public al judeţului Prahova 
 

  
 

Drumul judeţean DJ 101G Tătărani (DJ 101D)- limită județul Dâmbovița în 
lungime de 23,884 km se află în domeniul public al județului Prahova, conform 
Hotărârii Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Drumul județean DJ 101G, pe teritoriul judeţului Prahova, traversează 
localităţile Tătărani, Brazi, Brazii de Jos, Tinosu, Șirna, Habud. 

Având în vedere traficul intens în comuna Brazi, respectiv zona Rafinăria 
Petrobrazi este necesară o suprafață de teren adiacentă drumului județean DJ 101G 
în vederea modernizării, asigurându-se în zonă creșterea siguranței rutiere și 
reducerea riscului de producere a accidentelor.  

În vederea realizării acestui obiectiv de interes județean și pentru asigurarea 
elementelor geometrice corespunzătoare unui drum județean de clasă tehnică IV, 
conform standardelor și normativelor în vigoare, este necesară solicitarea trecerii 
terenului în suprafață de 806 mp din domeniul public al comunei Brazi în domeniul 
public al județului Prahova în vederea utilizării lui în interes public județean. 

Conform prevederilor art. 294 alin (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea 
unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza 
teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz.” 
 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre suspus 
spre aprobare. 

 
 
 

 
DIRECȚIA PATRIMONIU                                         DIRECȚIA TEHNICĂ 
            Șef serviciu,                                                             Director executiv, 
        Livia Barbălată                                                       Corneliu Adrian Ioniță 
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