
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată 

a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 
str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 27276/08.12.2021 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Prahova şi Raportul nr. 28149/15.12.2021 al Direcției Patrimoniu privind 
darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului 
Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4; 

- Prevederile art. 349, art. 350, art. 351 și art. 362 alin. (2) şi (3) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 108 lit.d), art. 173 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.b), art. 
182 alin.(1) și (2) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,     

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate 
privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4, 
începând de la data de 01.01.2022 până la data de 31.12.2022 cu posibilitate de 
prelungire prin act adițional, instituțiilor din anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 
     Hermina-Adi Bîgiu 

Ploieşti, 23 decembrie 2021 

Nr. 295



 
ROMÂNIA             ANEXĂ 
JUDEŢUL PRAHOVA           la Hotărârea nr. __________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN          din data de ______________ 
 
 
 
 
 

Date de identificare a spațiilor din imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, 
situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Țițeica nr. 4 

 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL PRAHOVA 
 

Nr
crt Etaj Număr încăperi 

Suprafață în 
exclusivitate 

mp 

Suprafață  
spații comune 

mp 
1 2 2 42,54 34,91 

Total mp 77,45 
 
 

ARHIVELE NAȚIONALE 
SERVICIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 

 

Nr
crt Etaj Număr încăperi 

Suprafață în 
exclusivitate 

mp 

Suprafață  
spații comune 

mp 
1 2 8 170,16 

79,91 
2 3 6 127,62 

Total mp 
297,78 79,91 

377,69 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
MUZEUL JUDEȚEAN DE ARTĂ „ION IONESCU QUINTUS” 

 

Nr
crt Etaj Număr încăperi 

Suprafață în 
exclusivitate 

mp 

Suprafață  
spații comune 

mp 
1 Parter  6 127,62 32,61 

Total mp 160,23 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 27276/08.12.2021 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată  
a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 
 

 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 24027/29.11.2021, 

Instituția Prefectului – Județul Prahova solicită atribuirea unor spații în imobilul situat 
în Ploiești, str. Gheorghe Țițeica nr. 4, necesare a rămâne în folosința exclusivă a 
Instituției Prefectului. 

Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 16328/19.07.2021, 
Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale solicită atribuirea unor spații 
necesare depozitării de materiale documentare preluate din Fondul Arhivistic Național 
al României. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 25690/23.11.2021, 
Consiliul Județean Prahova - Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu Quintus” solicită 
atribuirea unor spații în imobilul situat în Ploiești, str. Gheorghe Țițeica nr. 4 necesare 
depozitării de materiale specifice domeniului de activitate. 

Având în vedere că în imobilul proprietate privată a județului Prahova, situat în 
municipiul Ploiești, str. Țițeica nr. 4 sunt spații disponibile care pot fi întrebunințate 
potrivit cerințelor instituțiilor mai sus menționate, considerăm legală atribuirea în 
folosinţă gratuită a unor spaţii în acest imobil, începând de la data de 01.01.2022 până 
la data de 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire prin act adițional. 

Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

În raport cu cele prezentate, propunem Consiliului județean spre aprobare 
prezentul proiect de hotărâre.  

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA – CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PATRIMONIU 
Nr. 28149/15.12.2021 
 
 
 

RAPORT 
privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată  

a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 
str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 

 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 24027/29.11.2021, 
Instituția Prefectului – Județul Prahova solicită atribuirea unor spații în imobilul situat 
în Ploiești, str. Gheorghe Țițeica nr. 4, necesare a rămâne în folosința exclusivă a 
Instituției Prefectului. 

Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 16328/19.07.2021, 
Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale solicită atribuirea unor spații 
necesare depozitării de materiale documentare preluate din Fondul Arhivistic Național 
al României. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 25690/23.11.2021, 
Consiliul Județean Prahova - Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu Quintus” solicită 
atribuirea unor spații în imobilul situat în Ploiești, str. Gheorghe Țițeica nr. 4 necesare 
depozitării de materiale specifice domeniului de activitate. 

Având în vedere că în imobilul proprietate privată a județului Prahova, situat în 
municipiul Ploiești, str. Țițeica nr. 4 sunt spații disponibile care pot fi întrebunințate 
potrivit cerințelor instituțiilor mai sus menționate, considerăm legală atribuirea în 
folosinţă gratuită a unor spaţii în acest imobil, începând de la data de 01.01.2022 până 
la data de 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire prin act adițional, următoarelor 
instituții: 

1. Instituția Prefectului – Județul Prahova  
2. Arhivele Naționale – Serviciul Județean Prahova  
3. Consiliul Județean Prahova – Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu 

Quintus”  
Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  
Față de cele relatate și în raport cu prevederile legale de atribuire a spaţiilor în 

imobilele proprietate privată a judeţului avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Narcis-Cătălin Pîrnău 

 
 
 
 


