
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 
 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Erou Călin Cătălin nr. 1  

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, Preşedinte al 

Consiliului judeţean Prahova şi Raportul nr.24281/27.11.2017 al Direcţiei Generale, 

Tehnice și Patrimoniu, prin care se propune prelungirea termenului de închiriere a 

unui spaţiu în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul 

Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1; 

- Adresa nr.23191/13.11.2017 a Curtii de Apel Ploiesti 

- Prevederile art. 861 alin. 3 din Codul civil;  

- În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 123 alin. 1 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 prelungirea termenului de închiriere, a unui spaţiu în 

imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti,           

str. Erou Călin Cătălin nr. 1, pentru Curtea de Apel Ploieşti, începând de la data de 

01.01.2018 până la data de 31.12.2018. 

Art. 2 – Tariful de închiriere este cel prevăzut prin Hotărârea Consiliului 

judeţean Prahova nr. 2/19.01.2007, iar cheltuielile de întreţinere aferente spaţiului 

închiriat în exclusivitate, precum şi cotele părţi din spaţiile comune se vor suporta de 

către chiriaș. 

 Art. 3 – Direcția Juridic Contencios Administratie Publică și va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ: 

                      SECRETAR, 

                 Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 18 decembrie 2017 

Nr. 218 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Erou Călin Cătălin nr. 1  
 

 

Curtea de Apel Ploieşti îşi desfăşoară activitatea în imobilul proprietate 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin 

Cătălin nr. 1. 

Având în vedere că termenul contractului de închiriere expiră la data de 

31.12.2017 şi faptul că această instituţie solicită prin adresa                                

nr. 6859/A/10.11.2017, înregistrată la Consiliul judeţean Prahova cu                      

nr. 23191/13.11.2017, prelungirea valabilităţii contractului de închiriere, 

considerăm legală prelungirea termenului contractului de închiriere pe o 

perioadă de 1 (un) an, pentru această instituţie. 

 Faţă de cele prezentate mai sus şi în raport cu prevederile legale de 

închiriere a spaţiilor în imobilele proprietate publică a judeţului, supun spre 

aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECŢIA GENERALĂ, TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 

Nr.24281/27.11.2017 

 

 

RAPORT 

privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Erou Călin Cătălin nr. 1  

 

În imobilul situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1, îşi 

desfăşoară activitatea Curtea de Apel Ploieşti, cu contract de închiriere a 

spaţiului. 

Având în vedere că termenul contractului de închiriere expiră la data de 

31.12.2017 şi faptul că această instituţie solicită prelungirea valabilităţii 

contractului pentru spaţiul închiriat, considerăm legală prelungirea termenului 

contractului de închiriere pe o perioadă de 1 (un) an, pentru această instituţie. 

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Corneliu Ionița 

 

 

 

 

BIROUL ADMINISTRATIV, PERSONAL 

DE ÎNTREȚINERE ȘI PALATUL CULTURII 

ŞEF BIROU, 

Valentin Şerbănoiu 
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