
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

        Având în vedere : 

  - Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi Raportul 

nr. 15584/07.08.2017 al Direcției generale tehnică și patrimoniu, prin care se propune 

modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică 

a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; 

- Prevederile art. 861 alin. 3 şi art. 874 din Legea nr. 287/2009, privind Codul 

civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

          În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 124 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1  Se aprobă modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în 

imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul 

Republicii nr. 2 – 4, pentru Municipiul Ploiești, după cum urmează: 

- se atribuie în folosinţă gratuită Municipiului Ploieşti camera cu nr. 523 în 

suprafaţă de 26,46 mp şi spaţii comune aferente în suprafaţă de 13,23 mp şi se predă 

Consiliului județean Prahova camera cu nr. 522 în suprafaţă de 16,25 mp şi spaţii 

comune aferente în suprafaţă de 8,13 mp, rezultând o suprafaţă totală de 1848,96 mp, 

faţă de suprafaţa totală anterioară de 1833,65 mp, atribuită prin Hotărârea nr. 

131/2017 a Consiliului judeţean Prahova. 

 

Art. 2   Prevederile contractului de atribuire în folosinţă gratuită nr. 

28/11.03.2004 se modifică în mod corespunzător. 

 

 Art. 3  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

           p. SECRETAR, 

    Alina-Georgiana Tincă  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul judeţean Prahova cu nr. 13877/13.07.2017 

Municipiul Ploiești solicită repartizarea camerei nr. 523 din imobilul Palat 

Administrativ, deoarece Compartimentul Protecție Civilă din cadrul Primăriei 

municipiului Ploiești achiziționează noi echipamente în vederea modernizării 

sistemului de alarmare al Municipiului Ploiești, iar spațiul necesar instalării acestora 

este insuficient. 

Municipiul Ploiești – Primăria îşi desfăşoară activitatea în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, 

având atribuit în folosinţă gratuită spaţiu în suprafaţă totală de 1833,65 mp. 

În raport cu cele prezentate considerăm oportună reorganizarea atribuirii în 

folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul Palat Administrativ pentru Municipiul 

Ploieşti, astfel: 

- predarea de către Municipiul Ploieşti a camerei cu nr. 522 în suprafaţă de 

16,25 mp şi spaţii comune aferente în suprafaţă de 8,13 mp, către Consiliul judeţean 

Prahova; 

- atribuirea Municipiului Ploieşti a camerei cu nr. 523 în suprafaţă de 26,46 mp 

şi spaţii comune aferente în suprafaţă de 13,23 mp; 

 Având în vedere prevederile legale de atribuire a spaţiilor în imobilele 

proprietate publică a judeţului şi cele prezentate mai sus, supun spre aprobare 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA - CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 

NR. 15584/IV/H/9        Ploiești, 07.08.2017 

 
 

 

 

 

RAPORT 

 

privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,  

B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 
  

Municipiul Ploiești – Primăria îşi desfăşoară activitatea în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, 

având atribuit în folosinţă gratuită spaţiu în suprafaţă totală de 1833,65 mp. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul judeţean Prahova cu nr. 13877/13.07.2017 

Municipiul Ploiești solicită repartizarea camerei nr. 523 din imobilul Palat 

Administrativ, deoarece Compartimentul Protecție Civilă din cadrul Primăriei 

municipiului Ploiești achiziționează noi echipamente în vederea modernizării 

sistemului de alarmare al Municipiului Ploiești, iar spațiul necesar instalării acestora 

este insuficient. 

În raport cu cele prezentate considerăm oportună reorganizarea atribuirii în 

folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul Palat Administrativ pentru Municipiul 

Ploieşti, astfel: 

- predarea de către Municipiul Ploieşti a camerei cu nr. 522 în suprafaţă de 

16,25 mp şi spaţii comune aferente în suprafaţă de 8,13 mp, către Consiliul judeţean 

Prahova; 

- atribuirea Municipiului Ploieşti a camerei cu nr. 523 în suprafaţă de 26,46 mp 

şi spaţii comune aferente în suprafaţă de 13,23 mp; 

Față de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Corneliu-Adrian Ioniță 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


