
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.15870/22.07.2019 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea transmiterii unui teren în suprafață de 425 mp din domeniul 

public al municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova 
 
Având în vedere: 

-  Referatul  de  aprobare  nr.  15870/22.07.2019  al  domnului  Preşedinte  al 
Consiliului  Judeţean  Prahova,  precum  şi  Raportul  comun  nr.15871/22.07.2019  al 

Direcţiei Patrimoniu și al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind solicitarea 

transmiterii unui teren în suprafață de 425 mp din domeniul public al municipiului 

Ploiești 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; 

 
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; 

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1 Se solicită transmiterea unui teren în suprafață de 425 mp, înscris în Cartea 

Funciară nr.143806, situat în municipiul Ploiești, str.Găgeni nr.100B din domeniul public al 

municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova. 

Art.2 Bunul imobil prevăzut la art.1 se solicită pentru obiectivul de investiții 

“Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare  Unitate de Primiri Urgențe“, 

respectiv pentru realizarea unui nou acces către spital. 

Art.3 Predarea – preluarea bunului imobil care face obiectul prezentei hotărâri se 

va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termenul prevăzut în 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Ploiești. 
Art.4. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
 
Ploieşti, 26 iulie 2019 
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R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECŢIA PATRIMONIU       

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ                                    

Nr. 15871/22.07.2019 

 

 

 

R A P O R T 

  privind solicitarea  transmiterii unui teren în suprafață de 425 mp din domeniul 

public al municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova 

 

 
Județul Prahova a pregătit și semnat Contractul de finanțare nr.4072/11.03.2019 privind 

obiectivul de investiții “ Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare  Unitate de 

Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate”, 

Prioritatea de investitii 8.1. -  ”Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea 

de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

comunitati”, Obiectivul specific 8.2 ” Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești 

de urgență ” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

         Necesitatea investiției este definită de îmbunătățirii calității sistemului sanitar prin 

extinderea spațiilor aferente spitalului județean. 

       Spitalul Județean de Urgență Ploiești este cea mai mare și mai importanta unitate medicală 

din județul Prahova, prin care trec, anual, pâna la 68.000 de pacienți, acest numar fiind în 

creștere, conform statisticilor. Spitalul este zilnic supraaglomerat deoarece este singurul spital 

pe o raza de 60 de km care asigura asistență medicala 24 ore din 24, cu linie de gardă continuă 

pentru investigații de laborator și imagistică. Peste 97% din cazurile care ajung aici provin din 

Prahova, însa în cadrul spitalului sunt tratați și bolnavi proveniți din Dâmbovița, Buzău, 

București și Ialomița. 69% din cazuri sunt urgențe, fie că este vorba de internări în secții 

chirurgicale, fie că este vorba de internări în secții medicale. Industria puternică din județ face 

ca spitalul să fie solicitat foarte des pentru accidente de muncă, iar apropierea de DN 1 face ca 

aici să ajungă foarte des victime din accidente de circulație.  

Având în vedere că Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești funcționează într-o clădire construită în anul 2008, care nu este în masură să asigure 

circuitele funcționale corecte ale activității medicale de urgență, este necesară solicitarea 

trecerii terenului în suprafață de 425 mp, din domeniul public al municipiului Ploiești în 

domeniul public al judeţului Prahova. Această suprafață de teren este necesară pentru 

construirea unui acces pentru salvări în Unitatea de Primiri Urgențe, care va face parte integrată 

din clădirea Unitatea de Primiri Urgențe . 

Conform prevederilor art. 286 (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ domeniul public al județului este alcătuit din clădirile și terenurile îşi desfăşoară 

activitatea spitalele județene.  

 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre suspus spre 

aprobare. 

 

 
DIRECȚIA PATRIMONIU                    DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 

      Director executiv,                                                             Director executiv, 

        Livia Barbălată                                                       Marius Constantin Nicolae 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.15870/22.07.2019 
 

  

   

REFERAT DE APROBARE 

privind solicitarea  transmiterii unui teren în suprafață de 425 mp din domeniul public al 

municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova 

 

 

 

În vederea îmbunătățirii calității sistemului sanitar și a calității vieții,  

județul Prahova a pregătit și semnat Contractul de finanțare nr.4072/11.03.2019 

privind obiectivul de investiții “Extindere, reabilitare, modernizare și 

recompartimentare  Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 

8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate”, Prioritatea de investitii 8.1. 

-  ”Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 

nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul specific 8.2 ” 

Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență ” Operațiunea 

B – Unități de primiri urgențe. 

Având în vedere că Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Ploiești funcționează într-o clădire construită în anul 2008, care nu este în 

masură să asigure circuitele funcționale corecte ale activității medicale de urgență, 

considerăm oportună solicitarea trecerii terenului în suprafață de 425 mp, având 

număr cadastral 143806, situat în municipiul Ploiești, str.Găgeni nr.100B din 

domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova. 

Această suprafață de teren este necesară pentru construirea unui acces pentru 

salvări în Unitatea de Primiri Urgențe, care va face parte integrată din clădirea 

Unitatea de Primiri Urgențe . 

Conform prevederilor art. 286 (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ domeniul public al județului este alcătuit din clădirile 

și terenurile îşi desfăşoară activitatea spitalele județene.  

Conform prevederilor art. 294 alin (3) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ „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, 

Bogdan Andrei Toader 



 


