
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Prahova a terenului în 

suprafață de 1730 mp situat în municipiul Ploiești, 

str. Găgeni F.N. (parcarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești) 
 
 
 

Având în vedere: 
 

 

Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 

nr. 21556/VII/A/5/23.10.2017 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind 

preluarea în administrarea Consiliului Județean Prahova a terenului în suprafață de 

1730 mp situat în municipiul Ploiești, str. Găgeni F.N. (parcarea Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești). 

 Prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 220 din 29 noiembrie 2005 a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești; 

 Prevederile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 97 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 preluarea în administrarea Consiliului Județean Prahova a 

terenului în suprafață de 1730 mp situat în municipiul Ploiești, str. Găgeni F.N. 

(parcarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești), identificat conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE, BOGDAN 

ANDREI TOADER 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bîgiu Hermina Adi 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Prahova a 

terenului în suprafață de 1730 mp situat în municipiul Ploiești,  

str. Găgeni F.N. (parcarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești) 

 

 

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale, O.S. 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești 

de urgență, 8.2.B Unități de primiri urgențe, Consiliul Judeţean Prahova pregăteşte documentaţia în 

vederea depunerii proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de 

Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

Obiectivul specific al acestei priorități de investiție îl reprezintă reabilitarea / modernizarea / 

extinderea / dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe). 

Solicitanți eligibili sunt autorități publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public și 

privat, acreditați conform legii sau parteneriate între aceștia.  

Având în vedere numărul de pacienți cu tendință de creștere și cerințele Ordinului Ministerului 

Sănătății 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a 

urgențelor, este necesar a se realiza extinderea structurii unității de primiri urgențe.   

Pentru realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate 

de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, Consiliului Judeţean Prahova a adoptat 

Hotărârea nr. 121 / 31.08.2016 privind pregătirea şi promovarea proiectului în cauză şi a contractat 

serviciile de întocmire a documentaţiei tehnice solicitate de finanțator. 

Prin Hotărârea nr. 220 din 29 noiembrie 2005 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, s-a 

aprobat darea în administrarea, cu titlu gratuit, a terenului situat în municipiul Ploiești, str. Găgeni 

F.N. (Parcare Spitalul Județean), în suprafață de 1730 mp, județului Prahova prin Consiliul Județean, 

în vederea realizării Unității de primiri Urgențe la spitalul Județean de Urgență Ploiești pe o perioadă 

de 25 de ani, cu drept de prelungire. 

În vederea derulării şi implementării corespunzătoare a proiectului „Extindere, reabilitare, 

modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești” se impune preluarea în administrarea Consiliului Județean Prahova a terenului în suprafață 

de 1730 mp situat în municipiul Ploiești, str. Găgeni F.N. (parcarea Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești). 

Propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei TOADER 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
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RAPORT 

 

la proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Prahova a 

terenului în suprafață de 1730 mp situat în municipiul Ploiești, str. Găgeni F.N. (parcarea 

Spitalului Județean de Urgență Ploiești) 

 

Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere preluarea în administrarea Consiliului 

Județean Prahova a terenului în suprafață de 1730 mp situat în municipiul Ploiești, str. Găgeni 

(parcarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești), teren care este necesar pentru derularea şi 

implementarea corespunzătoare a proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și 

recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”.  

Prin Hotărârea nr. 220 din 29 noiembrie 2005 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, 

s-a aprobat darea în administrarea, cu titlu gratuit, a terenului situat în municipiul Ploiești, str. 

Găgeni (Parcare Spitalul Județean), în suprafață de 1730 mp, județului Prahova prin Consiliul 

Județean, în vederea realizării Unității de primiri Urgențe la spitalul Județean de Urgență Ploiești 

pe o perioadă de 25 de ani, cu drept de prelungire. 

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale, O.S. 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență, 8.2.B Unități de primiri urgențe, Consiliul Judeţean Prahova pregăteşte 

documentaţia în vederea depunerii proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și 

recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”. 

Obiectivul specific al acestei priorități de investiție îl reprezintă reabilitarea / modernizarea 

/ extinderea / dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe). 

Având în vedere numărul de pacienți cu tendință de creștere și cerințele Ordinul 

Ministerului Sănătății nr. 1706 / 2007 privind conducerea și organizarea unităților și 

compartimentelor de primire a urgențelor, este necesar a se realiza extinderea structurii 

unității de primiri urgențe prin: 

 Asigurarea accesului ambulanțelor prin repoziționarea SAS-ului pe linia adiacentă 

clădirii actuale a UPU în spațiul utilizat în prezent pentru parcare și staționare taxiuri; 

 Extinderea și reorganizarea spațiului de triaj pentru realizarea în condiții optime a 

preluării unui număr mai mare de pacienți simultan; 

 Realizarea unui spațiu închis și încălzit pentru staționarea ambulanței SMURD de 

terapie intensivă mobilă, deoarece aceasta este dotată cu aparatură, medicamente și materiale 

sanitare care necesită păstrarea în condiții optime de temperatură; 

 Realizarea spațiilor medicale pentru investigații paraclinice și auxiliare - cabinet de 

medicină dentară, laborator analize medicale, spațiu pentru computer tomograf; 

 Reabilitarea, extinderea și modernizarea clădirii existente prin recompartimentarea, 

repoziționarea și recondiționarea spațiilor actuale destinate activității medicale. 

Pentru respectarea cerințelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, se impune preluarea în 

administrarea Consiliului Județean Prahova a terenului în suprafață de 1730 mp situat în 

municipiul Ploiești, str. Găgeni F.N. (parcarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești). 

Pentru dovedirea dreptului de administrare asupra imobilelor, la momentul depunerii 

cererii de finanțare, se vor anexa următoarelor documente: - extrasul de carte funciară din care să 

reiasă dreptul de administrare asupra imobilelor, precum și intabularea și încheierea. 

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

 

Director Executiv, 

Marius ConstantinNICOLAE 
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