
R O M Â N I A JUDEŢUL 

PRAHOVA CONSILIUL 

JUDEŢEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind introducerea în domeniului public al judeţului Prahova şi darea în administrarea 

Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

a imobilului „Clădire administrativă” situat în Sinaia, strada Mănăstirii nr.11A 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 

Direcţiei Generale Tehnice şi Patrimoniu nr.21564/24.10.2017, prin care se propune 

introducerea în  domeniului public al judeţului Prahova şi darea în administrarea Direcţiei 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a imobilului „Clădire administrativă” 

situat în Sinaia, strada Mănăstirii nr.11A; 
- Adresa nr. IA 29469/25.09.2017 a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.863 lit.f), art. 867 şi art 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil; 

În temeiul prevederilor art. 97 şi 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art.1. (1) Se aprobă introducerea în domeniului public al judeţului Prahova a 

imobilului „Clădire administrativă” situat în Sinaia, strada Mănăstirii nr.11A; 

(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art.1 sunt cuprinse în 

anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta. 

Art.2 Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului a imobilului prevăzut la art.1 

Art.3. Anexa la Hotărârea nr. 153/2011 a Consiliului judeţean Prahova privind 
modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Prahova nr.54/2009  referitoare la darea sau, 

după caz, menţinerea în administrarea unor instituţii de interes judeţean a unor imobile 

proprietate publică a judeţului Prahova, se completează în mod corespunzător. 

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

hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
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CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Bîgiu Adi Hermina 



                                                              
   

 ROMÂNIA                                                                                             ANEXĂ 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                         LA HOTĂRÂREA NR.________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                       DIN DATA DE    ____________ 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale a imobilului „Clădire administrativă” care se introduce în domeniul public al 

judeţului Prahova şi se transmite în administrarea Direcţiei Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului  

 

 
 

Adresa 

imobilului 

Caracteristicile tehnice Persoana juridică la 

care se dă în 

administrare 

imobilul 

Oraşul Sinaia, 

strada Mănăstirii 

nr.11A, Parcela 

14, Tarla 27, 

judeţul Prahova 

Clădire administrativă : D+P+E+M 

Suprafaţă construită  101,58 mp 

An construcţie  2011 

Valoarea de inventar 822.773,3 lei 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu 

NR.21564/24.10.2017 

 

R A P O R T 
privind introducerea în  domeniului public al judeţului Prahova şi darea în administrarea 

Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

a imobilului „Clădire administrativă” situat în Sinaia, strada Mănăstirii nr.11A 

 

 

Conform Hotărârii nr. 153/2011 a Consiliului judeţean Prahova privind 

modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Prahova nr.54/2009  referitoare la darea sau, 

după caz, menţinerea în administrarea unor instituţii de interes judeţean a unor imobile 

proprietate publică a judeţului Prahova, Centrul de plasament Sinaia compus din clădire 

în suprafaţă construită de 408 mp şi teren aferent 3922 mp se află în administrarea 

Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

În anul 2011, în perimetrul Centrului de plasament Sinaia a fost construită o 

cladire administrativă cu destinaţia de infirmerie, spălătorie, magazie şi birouri, având o 

suprafaţă construită de 101,58 mp. 

Prin adresa nr. IA 29469/25.09.2017 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului comunică faptul că intenţionează să depună o cerere de finanţare în 

cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/C/1 – grup vulnerabil copii, din cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, în vederea închiderii/restructurării 

centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia şi pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale integrate în comunitate – case de tip familial şi centre de 

zi. 

Infrastructura necesară pentru implementarea proiectului este constituită de 

terenuri pe care se pot contrui casele de tip familial şi de clădiri care să fie reabilitate în 

vederea înfiinţării de centre de zi/ case tip familial. 

Având în vedere că la dispoziţia proiectului sus menţionat este necesar să fie puse 

cele două clădiri care există în acest moment în perimetrul imobilului situat în Sinaia, 

strada Mănăstirii  nr.11A, este necasar ca aceste clădiri să se afle în proprietatea judeţului 

Prahova şi în administrarea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.  

Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al judeţului 

este alcătuit din bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin 

hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de 

interes public naţional. 

Astfel, în urma încheierii procesul – verbal de recepţie finală, este necesară 

introducerea în domeniul public al judeţului şi darea în administrarea Direcţiei Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a  imobilului „Clădire administrativă”. 

 În aplicarea acestor dispoziţii legale a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, 

pe care îl avizăm favorabil. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind introducerea în  domeniului public al judeţului Prahova şi darea în administrarea 

Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

a imobilului „Clădire administrativă” situat în Sinaia, strada Mănăstirii nr.11A 

 

 

 

Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al judeţului 

este alcătuit din bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin 

hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de 

interes public naţional. 

Prin Hotărârea nr. 153/2011 a Consiliului judeţean Prahova privind modificarea 

Hotărârii Consiliului judeţean Prahova nr.54/2009  referitoare la darea sau, după caz, 

menţinerea în administrarea unor instituţii de interes judeţean a unor imobile proprietate 

publică a judeţului Prahova, Centrul de plasament Sinaia compus din clădire în suprafaţă 

construită de 408 mp şi teren aferent 3922 mp se află în administrarea Direcţiei Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului intenţionează să 

depună o cerere de finanţare în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/C/1 – grup 

vulnerabil copii, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în vederea 

închiderii/restructurării centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Sinaia şi pentru dezvoltarea serviciilor sociale integrate în comunitate – case 

de tip familial şi centre de zi. 

Conform adresei  nr. IA 29469/25.09.2017 a Direcţiei Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, precum şi a procesului verbal de recepţie finală, în anul 

2011, în perimetrul Centrului de plasament Sinaia a fost construită o cladire 

administrativă cu destinaţia de infirmerie, spălătorie, magazie şi birouri, având o 

suprafaţă construită de 101,58 mp. 

Având în vedere ca pentru realizarea proiectului sus menţionat cele două clădiri 

care există în acest moment în perimetrul imobilului situat în Sinaia, strada Mănăstirii  

nr.11A, trebuie să se afle în proprietatea judeţului Prahova şi în administrarea Direcţiei 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este necesară introducerea în 

domeniul public al judeţului şi darea în administrarea Direcţiei Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului a  imobilului „Clădire administrativă”. 

Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE 

Bogdan Andrei Toader 

                                                                                    


