
ROMÂNIA            
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN             

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova 

nr.65/2018 referitoare la darea în administrarea unităţilor sanitare de interes 
judeţean a unor imobile, proprietatea publică a Judeţului Prahova 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 28146/15.12.2021 al domnului Preşedinte al

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 28148/15.12.2021 al Direcţiei 
Patrimoniu privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova 
nr.65/2018 privind darea în administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean a unor 
imobile, proprietate publică a Judeţului Prahova;    

 - Prevederile art. 867, art.868 și art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul
Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.286 alin. (3), art.287 lit. b), art.289, art.297 alin. (1) lit. a),
art.298 lit.b) și art.299 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 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 darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Ploieşti a imobilului situat în Municipiul Ploieşti, strada Mihai Bravu nr.116. 

(2) Prevederile prevăzute la alin.(1) modifică în mod corespunzător
poziția nr.9 din anexa la Hotărârea nr. 65/2018 a Consiliului Județean Prahova privind 
darea în administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean a unor imobile, 
proprietate publică a Judeţului Prahova. 

Art.2. Predarea – preluarea în administrare a bunului imobil care face obiectul 
prezentei hotărâri se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în 
maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. 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 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 28146/15.12.2021 

REFERAT DE APROBARE 
privind  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.65/2018 

privind darea în administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean  
a unor imobile, proprietatea publică a Judeţului Prahova 

Imobilul „Spitalul de Obstretică-Ginecologie” situat în Municipiul Ploieşti, 
str.Mihai Bravu nr.116 figurează în domeniul public al Județului Prahova și în 
administrarea Spitalului de Obstretică-Ginecologie Ploieşti, conform anexei nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Conform prevederilor art. 286 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
„Domeniul public al judetelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct.II din anexă și 
din alte bunuri de uz sau de interes județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului 
județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național”. 

Prin Hotărârea nr.65/29.05.2018 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat darea în 
administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean a unor imobile, proprietatea publică a 
judeţului Prahova. Astfel, conform poziției nr.9 din anexa la hotărârea sus menţionată, 
imobilul situat în Municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr.116, având numărul cadastral 
130345, figurează în administrarea Spitalului de Obstretică-Ginecologie Ploieşti 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1143/22 octombrie 2021 
a fost aprobată desființarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești și reorganizarea 
acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Ploieşti. 

Astfel, este necesară modificarea poziției nr.9 din anexa la Hotărârea nr. 65/2018 a 
Consiliului Județean Prahova privind darea în administrarea unităţilor sanitare de interes 
judeţean a unor imobile, proprietate publică a Judeţului Prahova în sensul că, imobilului 
„Spitalul de Obstretică-Ginecologie” situat în Municipiul Ploieşti, str.Mihai Bravu nr.116 
se transmite în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. 

În baza prevederilor art.867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, dreptul de administrare se 
constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului 
local. 

În raport de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe 
care-l  supun spre aprobare. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 



 
R O M Â N I A  
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CONSILIUL JUDETEAN 
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R A P O R T 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.65/2018 

 referitoare la darea în administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean  
a unor imobile, proprietatea publică a Judeţului Prahova 

 
 
 
 

Conform prevederilor art. 286 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

„Domeniul public al judetelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct.II din anexă și 

din alte bunuri de uz sau de interes județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului 

județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național”. 

Imobilul „Spitalul de Obstretică-Ginecologie” situat în Municipiul Ploieşti, 

str.Mihai Bravu nr.116 figurează în domeniul public al Județului Prahova și în 

administrarea Spitalului de Obstretică-Ginecologie Ploieşti, conform anexei nr.1 la 

Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului 

Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Prin Hotărârea nr.65/29.05.2018 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat darea în 

administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean a unor imobile, proprietatea publică a 

judeţului Prahova. Astfel, conform poziției nr.9 din anexa la hotărârea sus menţionată, 

imobilul situat în Municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr.116, având numărul cadastral 

130345, figurează în administrarea Spitalului de Obstretică-Ginecologie Ploieşti 

 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1143/22 octombrie 2021 

a fost aprobată desființarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești și reorganizarea 

acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Ploieşti. În acest sens, este necesară modificarea poziției nr.9 din anexa la Hotărârea nr. 

65/2018 a Consiliului Județean Prahova privind darea în  

 



 

administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean a unor imobile, proprietate publică a 

Judeţului Prahova în sensul că, imobilului „Spitalul de Obstretică-Ginecologie” situat în 

Municipiul Ploieşti, str.Mihai Bravu nr.116 se transmite în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Ploieşti. 

În conformitate cu prevederile art.867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, dreptul de administrare 

se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a 

consiliului local. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară modificarea anexei 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.65/2018 privind darea în administrarea 

unităţilor sanitare de interes judeţean a unor imobile, proprietate publică a Judeţului 

Prahova şi transmiterea imobilului situat în Municipiul Ploieşti, str.Mihai Bravu nr.116 

în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre suspus spre 

aprobare. 

 

 

Direcţia Patrimoniu 
Director Executiv 

Pîrnău Narcis Cătălin 
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