
R O M Â N I A JUDEŢUL 

PRAHOVA CONSILIUL 

JUDEŢEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea  transmiterii unui teren, din domeniul public al oraşului 

Comarnic în domeniul public al judeţului Prahova 
 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul 

nr.28413/11.12.2018 al Direcţiei Patrimoniu privind solicitarea transmiterii unui teren, din 

domeniul public al oraşului Comarnic în domeniul public al judeţului Prahova; 

 
-Prevederile  art.3  alin  (3) şi  art  9  alin  (4) din  Legea  nr.213/1998  privind  bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
-Prevederile literei b) din anexa nr.1 la HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) litera c) şi 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  Se solicită transmiterea unui teren în suprafaţă de 1371 mp, înscris în cartea 

funciară nr. 22871, situat în oraşul Comarnic, strada Podul Vârtos nr. 100 din domeniul public 

al oraşului Comarnic în domeniul public al judeţului Prahova 

 
Art.2 Bunul imobil prevăzut la art.1 se solicită pentru Direcţia Generală de Asistență 

Socială şi Protecţia Copilului în vederea înfiinţării unor case de tip familial,  pentru beneficiarii 

instituţionalizaţi în Complexul de Servicii Comunitare Sinaia. 

 
Art.3 Predarea – preluarea imobilului care face obiectul prezentei hotărâri se va face pe 

bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termenul prevăzut în Hotărârea Consiliului 

local Comarnic. 

 
Art.4 În situaţia în care nu sunt îndeplinite obiectivele pentru care bunul imobil a fost 

transmis în domeniul public al judeţului Prahova, în termen de cel mult 3 ani de la predarea- 

preluarea prevăzută la art. 3, acesta revine de drept în domeniul public al oraşului Comarnic. 

 
Art.5.  Direcţia  Juridic  Contencios  şi  Administraţie  Publică  va  comunica  prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ploieşti, 18 decembrie 2018 
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CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 



 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                        
Nr. 28413/11.12.2018 

 

 

R A P O R T 

 

  privind solicitarea  transmiterii unui teren, din domeniul public al oraşului 

Comarnic în domeniul public al judeţului Prahova 

 

 

 

Conform adresei nr. IA 17202/2018 Direcţia Generală de Asistență Socială 

şi Protecţia Copilului Prahova intenţionează să depună o cerere de finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Regional, axa 8, OS 8.3 Operaţiunea C – grup 

vulnerabil copii, privind „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” . 

Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează entităţilor de 

drept public implicate în închiderea centrelor de plasament clasice pentru copii, 

singure sau în parteneriat cu entităţile private acreditate ca furnizor de servicii 

sociale pentru copii, ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din 

centrele de plasament clasice. 

Prin acest proiect se urmăreşte Restructurarea/închiderea Centrului de 

Plasament Sinaia din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia şi 

înfiinţarea unor case de tip famililal. 
 

Prin adresa nr. 13154/23.11.2018 Primăria oraşului Comarnic comunică 

acordul de principiu cu privire la transmiterea terenului în suprafaţă de 1371 mp, 

înscris în cartea funciară nr. 22871, din domeniul public al oraşului Comarnic în 

domeniul public al judeţului Prahova. 

Având în vedere prevederile Deciziei Curţii Constituţionale a României 

nr.1/2014 „ regimul juridic al dreptului real de administrare, corespunzător 

dreptului de proprietate publică (...) presupune constituirea acestuia prin acte 

juridice de drept administrativ, în cadrul unor raporturi de subordonare” , 

precum şi faptul că una dintre etapele iniţierii cererii de finanţare este clarificarea 

situaţiei juridice a imobilului sus menţionat considerăm oportună solicitarea 

trecerii terenului în suprafaţă de 1371 mp, din domeniul public al oraşului 

Comarnic în domeniul public al judeţului Prahova. 

 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre 

suspus spre aprobare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată  

 
 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

  privind solicitarea  transmiterii unui teren, din domeniul public al oraşului 

Comarnic în domeniul public al judeţului Prahova 
  

 

 

Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Prahova 

intenţionează să depună o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Regional, axa 8, OS 8.3 Operaţiunea C – grup vulnerabil copii, privind „Creşterea 

gradului de acoperire cu servicii sociale” . 

Prin acest proiect se urmăreşte Restructurarea/închiderea Centrului de 

Plasament Sinaia din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia şi 

înfiinţarea unor case de tip famililal. 

Având în vedere că în domeniul public al oraşului Comarnic se află un 

teren în suprafaţă de 1371 mp, înscris în cartea funciară nr. 22871, precum şi 

acordul emis de Primăria oraşului Comarnic, prin adresa nr. 13154/23.11.2018, 

considerăm oportună solicitarea  preluării acestui teren din domeniul public al 

oraşului Comarnic în domeniul public al judeţului Prahova. 

Conform prevederilor art 9 alin (4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică „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, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes 

public judeţean.”. 

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

hotărâre. 

. 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 
 



 


