
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                                             
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind introducerea în domeniul public al Județului Prahova a unui teren în 

suprafață de 1.271 mp situat în comuna Blejoi, județul Prahova 
  

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.1551/19.01.2022 al domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr.1558/19.01.2022 al Direcţiei 
Patrimoniu privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova a unui teren 
în suprafață de 1.271 mp, situat în comuna Blejoi, județul Prahova; 

- Prevederile art.863 lit.c) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art.286 alin.(3) şi ale art.287 lit.b) 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 precum și ale 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. Se aprobă introducerea în domeniul public al Județului Prahova a 
terenului intravilan în suprafaţă de 1.271 mp, situat în comuna Blejoi, județul 
Prahova, T8; A67/55-85; 85/1, categoria de folosinţă drum, identificat cu numărul 
cadastral 30003 şi înscris în cartea funciară nr. 30003 a comunei Blejoi.  

Art. 2. 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. 3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

  
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
                                                                                                                              

                                                                                                           
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                  Hermina Adi Bîgiu 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  
Nr. 1551/19.01.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind introducerea în domeniul public al Județului Prahova a unui teren în 

suprafață de 1.271 mp situat în comuna Blejoi, județul Prahova 
 
 
  

În vederea asigurarea siguranței circulației rutiere pe drumul județean DJ 236 prin 

adaptarea sa la tipul de trafic suplimentar generat și de activitatea economică a investitorului 

Dedeman SRL, a fost încheiat Actul de acceptare a donaţiei autentificat sub nr. 

2098/16.12.2021 la Societatea Profesională Notarială „Barbu” conform căruia Societatea 

Dedeman SRL donează Judeţului Prahova terenul identificat cu număr cadastral 30003 în 

suprafață de 1271 mp, situat în  comuna Blejoi, tarla 8, parcela 67/55-85;85/1, judeţul 

Prahova. 

Conform procesului verbal nr.1535/18.01.2022 Comisiei speciale de inventariere a 

domeniului public și privat al judeţului Prahova, constituită în baza Dispoziției nr. 

503.14.07.2021 a Președintelui Consiliului Judeţean Prahova, cu modificările ulterioare, este 

necesar introducerea în domeniul public al judeţului Prahova a terenului intravilan în 

suprafaţă de în suprafață de 1271 mp, situat în  comuna Blejoi, tarla 8, parcela 67/55-85;85/1, 

judeţul Prahova, categoria de folosinţă drum, identificat cu numărul cadastral 30003 şi înscris 

în cartea funciară nr.30003 a comunei Blejoi. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 286 alin.(3) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ “Domeniul public al judeţului este alcătuit 

din bunurile prevăzute în anexa nr.3 precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public 

judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin 

lege ca fiind de uz sau de interes public naţional”.  

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 

 
PREŞEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 
 
 
 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                          
Nr. 1558/19.01.2022 
 
 
 
 

RAPORT 
privind introducerea în domeniul public al Județului Prahova a unui teren în 

suprafață de 1.271 mp situat în comuna Blejoi, județul Prahova 
  
 

Domeniul public al Judeţului Prahova a fost atestat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 237/28.10.2021 a fost 
încheiat Actul de acceptare a donaţiei autentificat sub nr. 2098/16.12.2021 la 
Societatea Profesională Notarială „Barbu” conform căruia Societatea Dedeman SRL 
donează Judeţului Prahova terenul identificat cu număr cadastral 30003 în suprafață de 
1271 mp, situat în  comuna Blejoi, tarla 8, parcela 67/55-85;85/1, judeţul Prahova. 

Acest teren este necesar Județului Prahova pentru asigurarea siguranței 
circulației rutiere pe drumul județean DJ 236 prin adaptarea sa la tipul de trafic 
suplimentar generat și de activitatea economică a investitorului Dedeman SRL.  

În conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 863 alin.c) : ,, Dreptul de 
proprietate publică se dobândește : (...) prin donație sau legat, acceptat în condițiile 
legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori de 
interes public''.  

Având în vedere procesul verbal nr. 1535/18.01.2022 al Comisiei speciale de 
inventariere a domeniului public și privat al judeţului Prahova, constituită în baza 
Dispoziției nr. 503.14.07.2021 a Președintelui Consiliului Judeţean Prahova, cu 
modificările ulterioare, este necesar introducerea în domeniul public al judeţului 
Prahova a terenului intravilan în suprafaţă de în suprafață de 1271 mp, situat în  
comuna Blejoi, tarla 8, parcela 67/55-85;85/1, judeţul Prahova, categoria de folosinţă 
drum, identificat cu numărul cadastral 30003 şi înscris în cartea funciară nr.30003 a 
comunei Blejoi. 

De asemenea, conform prevederilor art. 286 alin.(3) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
“Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr.3 
precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin 
hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind de uz sau de 
interes public naţional”.  

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre supus 
spre aprobare.  
 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

PÎRNĂU NARCIS CĂTĂLIN 
 

 




