
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, 

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. 20445/10.10.2017 al Direcţiei generale tehnică și patrimoniu, prin care se propune 

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în imobilul proprietate publică a 

judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4; 
Văzând: 

- art. 1777 ÷ 1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 91 (4) lit. a și art. 123 (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În  temeiul  prevederilor  art.  97  din  Legea  administrației  publice  locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu în suprafaţă de 

10,89 mp, la etajul VI, cam. 604 din imobilul Palat Administrativ, situat în municipiul 

Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4, având nr. cadastral 106099, pentru desfășurarea 

activităților specifice caselor de ajutor reciproc – CAR. 

Art. 2 Preţul de pornire al licitaţiei pentru închirierea spaţiului va fi de 8,44 

lei/mp/lună, conform Hotărârii Consiliului judeţean Prahova nr. 2/2007 (preţ indexat cu 

indicele de inflaţie). 
Art. 3  Contractul de închiriere se va încheia în termen de 30 de zile de la data 

încheierii licitaţiei publice. Valabilitatea contractului nu va depăși data de 31.12.2018, 

cu posibilitate de prelungire. 

Art. 4 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: 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 
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DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 
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RAPORT 
 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, 

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4  

 

 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul județean Prahova cu nr. 13341/13.09.2017 

C.A.R. „Sucursala județeană CEC Prahova” solicită închirierea unui spațiu pentru 

desfășurarea activităților specifice caselor de ajutor reciproc – CAR, în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii 

nr. 2 – 4. 

C.A.R. „Sucursala județeană CEC Prahova” a fuzionat prin absorbție cu C.A.R. 

Consensus – Prefectura Prahova, care până la data de 31.12.2016 și-a desfășurat 

activitatea în calitate de chiriaș, în cam. 604 cu suprafaţa de 10,89 mp, etaj VI, imobil 

Palat Administrativ, situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4. 

 Având în vedere prevederile legale de închiriere a spaţiilor în imobilele 

proprietate publică a judeţului, precum și cele prezentate, considerăm oportună 

închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a spațiului mai sus 

menționat. 

Față de cele prezentate avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Corneliu-Adrian Ioniță 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, 

în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4  

 

 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul județean Prahova cu nr. 13341/13.09.2017 

C.A.R. „Sucursala județeană CEC Prahova” solicită închirierea unui spațiu pentru 

desfășurarea activităților specifice caselor de ajutor reciproc – CAR, în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii 

nr. 2 – 4. 

Casa de ajutor reciproc este o instituție financiară nebancară, fără scop 

patrimonial, organizată în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor 

asociați. 

C.A.R. „Sucursala județeană CEC Prahova” a fuzionat prin absorbție cu C.A.R. 

Consensus – Prefectura Prahova, care până la data de 31.12.2016 și-a desfășurat 

activitatea în calitate de chiriaș, în cam. 604 cu suprafaţa de 10,89 mp, etaj VI, imobil 

Palat Administrativ, situat în municipiul Ploieşti, b-dul Republicii nr. 2 – 4. 

 Având în vedere prevederile legale de închiriere a spaţiilor în imobilele 

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

proiect de hotărâre. 

  

PREŞEDINTE,  

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 


