
ROMÂNIA            
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN             

H O T Ă R Â R E 
  privind trecerea imobilului situat în  Ploiești, strada Predeal nr. 28 din 

domeniul public al Județului Prahova și din administrarea Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.27010/06.12.2021 al domnului Preşedinte al

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 27034/06.12.2021 al Direcţiei 
Patrimoniu, privind trecerea imobilului situat în  Ploiești, strada Predeal nr. 28 din 
domeniul public al Județului Prahova și din administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești; 

- Hotărârea Consiliului local al Municipiului Ploiești nr. 424/2020 privind
modificarea Hotărârii nr. 345/2020 a Consiliului local al Municipiului Ploiești 
referitoare la solicitarea transmiterii din domeniul public al județului Prahova în 
domeniul public al municipiului Ploiești a imobilului situat în Ploiești, strada 
Predeal nr.28;  

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 178/31.08.2021 privind
aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului situat în Ploiești, strada 
Predeal nr.28 din spațiu pentru activități medicale în spațiu de învățământ;  

- Prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.867/2002, actualizată, privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea 
Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea 
consiliilor județene respective; 

- Prevederile art.1 alin. (2) din Ordonanța nr.70/2002 privind administrarea
unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Acordul Ministerului Sănătății nr. Reg 1/3130/29.09.2021;
- Acordul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.

149550/22.11.2021; 
- Prevederile art.286 alin. (3), art. 287 lit.b), art.294 alin.(2) din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182 și art. 196 alin.(1) lit.a) 
din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1.  (1) Se aprobă trecerea imobilului situat în  Ploiești, strada Predeal nr. 
28 din domeniul public al Județului Prahova și din administrarea Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești. 



(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Bunul imobil prevăzut la Art.1 își încetează uzul și interesul public 
județean și  se transmite în domeniul public al Municipiului Ploiești cu destinația de 
unitate de învățământ, în vederea desfășurării de activități educaționale din domeniul 
învățământului preșcolar și școlar. 

Art. 3.  Predarea – preluarea imobilului care face obiectul prezentei hotărâri se 
va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4.  Consiliul Judeţean Prahova va opera modificările corespunzătoare în 
anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Prahova, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 5. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 
  SECRETAR GENERAL 

    Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 23 decembrie 2021 

Nr. 289



R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
Direcţia Patrimoniu                                           
Nr. 27034/06.12.2021 
       
    
 

R A P O R T 
      privind trecerea imobilului situat în  Ploiești, strada Predeal nr. 28 din 

domeniul public al Județului Prahova și din administrarea Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești  

 
  

Prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 s-a atestat domeniul 

public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Prahova.  

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.867/16.08.2002 s-a aprobat trecerea 

unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea 

Consiliului judeţean Prahova. Conform anexei nr.111 la această hotărâre la 

poziția nr.12 figurează imobilul “Școala Postliceală Sanitară Thoma Ionescu” 

situat în Ploiești, strada Predeal nr.28. 

Imobilul situat în Ploiești, strada Predeal nr.28, având număr cadastral 

136759, a trecut din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea 

Spitalului Județean de Urgență Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr.86/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 345/2020, 

modificată prin Hotărârea nr. 424/2020 a Consiliului local al municipiului Ploiești 

s-a aprobat solicitarea transmiterii din domeniul public al Județului Prahova în 

domeniul public al Municipiului Ploiești a imobilului situat în Ploiești, strada 

Predeal nr.28 în vederea desfășurării de activități educaționale din domeniul 

învățământului preșcolar și școlar.  



Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 178/31.08.2021 s-a aprobat 

propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în Ploiești, strada Predeal 

nr.28 din spațiu pentru activități medicale în spațiu de învățământ. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr.867/2002 a fost obținut acordul Ministerului Sănătății nr. Reg 

1/3130/29.09.2021, precum și acordul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației nr. 149550/22.11.2021 cu privire la transmiterea 

imobilului sus menționat din domeniul public al județului Prahova în domeniul 

public al municipiului Ploiești, respectiv schimbarea destinației acestuia din 

imobil cu destinație sanitară în imobil cu destinație de unitate de învățământ, în 

vederea desfășurării de activități educaționale din domeniul învățământului 

preșcolar și școlar.   

Având în vdere că acest imobil nu este necesar desfășurării activităților 

medicale și administrative din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, 

precum și desfășurarea în condiții de siguranță a procesului de învățământ din 

municipiul Ploiești, propunem încetarea uzului și interesului public județean a 

imobilului situat în Ploiești, strada Predeal nr.28 și transmiterea acestuia din 

domeniul public al județului Prahova și din administrarea Spitalului Județean de 

Urgență Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești. 

Conform prevederilor art. 294 alin (2) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, „Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul 

public al unei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului 

respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al oraşului sau al 

municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului judeţean. ” 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre 

suspus spre aprobare. 

 

 
Direcţia Patrimoniu 
Daniel Minculescu 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 27010/06.12.2021   
 
 

REFERAT DE APROBARE 
                  privind trecerea imobilului situat în  Ploiești, strada Predeal nr. 

28 din domeniul public al Județului Prahova și din administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești 

 în domeniul public al Municipiului Ploiești  
 
 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr.867/16.08.2002 s-a aprobat trecerea unor imobile 

din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în 

domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului judeţean Prahova. 

Conform anexei nr.111 la această hotărâre la poziția nr.12 figurează imobilul “Școala 

Postliceală Sanitară Thoma Ionescu” situat în Ploiești, strada Predeal nr.28. 

În prezent, imobilul situat în Ploiești, strada Predeal nr.28 cu număr cadastral 

136759 se află în administrarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, conform 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.86/2004, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Ploiești nr.345/2020, modificată 

prin Hotărârea nr. 424/2020 a Consiliului local al municipiului Ploiești s-a aprobat 

solicitarea transmiterii din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al 

Municipiului Ploiești a imobilului situat în Ploiești, strada Predeal nr.28 în vederea 

desfășurării de activități educaționale din domeniul învățământului preșcolar și școlar.  

Având în vdere că acest imobil nu este necesar desfășurării activităților medicale 

și administrative din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, precum și 

desfășurarea în condiții de siguranță a procesului de învățământ din municipiul Ploiești, 

prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 178/31.08.2021 s-a aprobat propunerea 

de schimbare a destinației imobilului situat în Ploiești, strada Predeal nr.28 din spațiu 

pentru activități medicale în spațiu de învățământ. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr.867/2002 a fost obținut acordul Ministerului Sănătății, precum și acordul 



Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la transmiterea 

imobilului sus menționat din domeniul public al județului Prahova în domeniul public 

al municipiului Ploiești, respectiv schimbarea destinației acestuia din imobil cu 

destinație sanitară în imobil cu destinație de unitate de învățământ, în vederea 

desfășurării de activități educaționale din domeniul învățământului preșcolar și școlar.   

Conform prevederilor art. 294 alin (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Trecerea unui 

bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-

teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea consiliului local 

al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului 

judeţean. ” 

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun  trecerea imobilului situat în 

Ploiești, strada Predeal nr.28 din domeniul public al județului Prahova și din 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești în domeniul public al 

municipiului Ploiești și supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

   

 
 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 



R O M Â N I A                                                                                                                                                             ANEXA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                             la hotărârea nr. ____ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  
                                                                                                                                                                                   din _______________ 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului  care trece din domeniul public al județului Prahova și din administrarea Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.
crt. 

Locul unde 
este situat 
imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite imobilul 

Persoana juridică  
la care se 

transmite imobilul 

Caracteristicile tehnice Valoare de 
inventar 

-lei- 
1 Municipiul 

Ploiești 
Strada Predeal 

nr.28 

Domeniul public al 
județului Prahova și 
din administrarea 
Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești 

Domeniul public al 
municipiului 
Ploiești 

Clădire (S+P+1+ cameră troliu) 
Suprafața construită la sol 377 mp 
Sc. subsol 169 mp 
Sc. etaj 370 mp 
Sc. camera troliu 15 mp 
Suprafață desfășurată 931 mp 
Suprafață teren aferent 1.990 mp 
Număr cadastral 136759 
Carte funciară nr. 136759 Ploiești  

994.200,00 
 
 
 
 
 

959.180,00 
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