
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în 

imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 

 
 

Având în vedere : 

  - Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi 

Raportul nr. 22524/11.12.2014 al Serviciului administrare clădiri, prin care se 

propune prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în 

imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. 

Gheorghe Ţiţeica nr. 4; 

- Prevederile art. 861 alin. 3 şi art. 874 din Codul civil;  

În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 124 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 prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor 

spaţii în suprafaţă totală de 116,68 mp, Muzeului judeţean de ştiinţele naturii 

Prahova, în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul 

Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4, începând de la data de 01.01.2015 până la data 

de 31.12.2015. 

 

Art. 2   Titularul dreptului de folosinţă gratuită va suporta contravaloarea 

cotei părţi din cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor. 

 

Art. 3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va 

comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Mircea Cosma 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ : 

                 SECRETAR  

                 Mihail Pavel 
 

 

Ploieşti 15 dec 2014 

Nr.191 

 

 



 

RO M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI 

NR. 22524/11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul 

proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 

 

 

  

  

 

 În imobilul proprietate privată a judeţului Prahova situat în municipiul 

Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4, Muzeul judeţean de ştiinţele naturii Prahova 

are atribuit în folosinţă gratuită spaţiu în suprafaţă totală de 116,68 mp. 

Având în vedere că termenul contractului pentru spaţiul atribuit expiră la 

data de 31.12.2014 şi faptul că Muzeul judeţean de ştiinţele naturii Prahova solicită 

prelungirea valabilităţii contractului, considerăm oportună prelungirea termenului 

de dare în folosinţă gratuită. 

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

 
 

 

ŞEF SERVICIU, 

Cristian Topală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul 

proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 

 

 

 

 Muzeul judeţean de ştiinţele naturii Prahova are atribuit în folosinţă gratuită 

spaţiu în suprafaţă totală de 116,68 mp, în imobilul proprietate privată a judeţului 

Prahova situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4. 

Având în vedere că termenul contractului pentru spaţiul atribuit expiră la 

data de 31.12.2014 şi faptul că Muzeul judeţean de ştiinţele naturii Prahova solicită 

prelungirea valabilităţii contractului, considerăm oportună prelungirea termenului 

de dare în folosinţă gratuită. 

 Faţă de cele prezentate mai sus şi în raport cu prevederile legale de atribuire 

a spaţiilor în imobilele proprietate privată a judeţului, supun spre aprobare 

prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Mircea Cosma 
 

 

 

 

 

 


