ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului
Prahova a unor construcții aflate în administrarea Centrului Școlar de Educație
Incluzivă orașul Breaza, situate în localitatea Breaza, strada Ocinei nr.2,
în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3342/08.02.2022 al domnului Vicepreședinte al
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 3344/08.02.2022 al
Direcţiei Patrimoniu și Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al județului Prahova a unor construcții aflate în
administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă orașul Breaza, situate în
localitatea Breaza de Jos, strada Ocinei nr.2, în vederea scoaterii din funcțiune și
desființării acestora;
- Prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 354, art. 361 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativteritoriale;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (8) lit. a), 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. (1)Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Prahova a unor construcţii aflate în administrarea Centrului Școlar de
Educație Incluzivă orașul Breaza, situate în localitatea Breaza de Jos, strada Ocinei
nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora.
(2) Datele de identificare a construcţiilor prevăzute la alin (1) sunt
cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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. Prezenta Hotărâre modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii
nr. 107/2011 privind transmiterea în administrarea Şcolilor speciale a unor imobile
proprietate publică a judeţului Prahova, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Iulian Dumitrescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Ploieşti, 10 februarie 2022
Nr. 52

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA
la Hotărârea nr._________
din data de_____________

DATELE DE INDENTIFICARE
a construcţiilor care trec din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova,
în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora

Adresa imobilului

Persoana juridică care
Caracteristicile construcţiilor care
administrează imobilul
trec în domeniul privat al judeţului
Localitatea Breaza de Centrul Școlar de Educație Construcţie C2 – grup sanitar
Jos, strada Ocinei nr. 2
Incluzivă orașul Breaza
Sc= 20 mp
Număr cadastral 23580-C2
Construcţie C3 – Magazie
Sc= 61 mp
Număr cadastral 23580-C3

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 3342/08.02.2022

REFERAT DE APROBARE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova
a unor construcții aflate în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă
orașul Breaza, situate în orașul Breaza, strada Ocinei nr.2,
în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora

Conform Hotărârii Guvernului nr.906/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, clădirea
”grup sanitar” cu suprafața de 20 mp și clădirea ”magazie” cu suprafața de 61 situate
în localitatea Breaza de Jos, strada Ocinei nr. 2 sunt proprietate publică a judeţului
Prahova, fiind în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă orașul Breaza.
Consiliul Județean Prahova a demarat proiectul ,,Construcţia, reabilitarea,
modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă, Breaza, județul Prahova”, prin accesarea de fonduri
europene conform Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 10 –
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
Având în vedere starea de degradare avansată a celor două (clădiri grup sanitar
și magazie), precum și asigurarea accesului în condiții de siguranță la clădirea
”Școală” a beneficiarilor și a mașinilor de stingerea incendiilor este necesară și
oportună trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a acestora în
vederea demolării.
În conformitate cu prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată
prin Legea nr. 246/2001, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi,
după caz, casării, activele corporale vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al
unităţilor administrativ – teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia.
Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU TUDONE

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA PATRIMONIU

Nr. 3344/02.08.2022

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

RAPORT

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova
a unor construcții aflate în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă
orașul Breaza, situate în orașul Breaza, strada Ocinei nr.2,
în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora

Domeniul public al Judeţului Prahova a fost atestat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexa nr. 1 la hotărârea sus menționată a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului României nr. 906/2012. La Cap.II, lit.E – Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Prahova și școlile speciale, la poziţia nr. 10 figurează
clădirea ”grup sanitar” cu suprafața de 20 mp și clădirea ”magazie” cu suprafața de 61,
aceasta fiind transmisă în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă orașul
Breaza, conform Hotărârii nr.107/31.08.2011 privind transmiterea în administrarea
Școlilor Speciale a unor imobile proprietate publică a județului Prahova, cu
modificările și completările ulterioare.
Consiliul Județean Prahova a demarat proiectul ,,Construcţia, reabilitarea,
modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă, Breaza, județul Prahova”, prin accesarea de fonduri
europene conform Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 10 –
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
Având în vedere starea de degradare avansată a celor două (clădiri grup sanitar
și magazie), precum și asigurarea accesului în condiții de siguranță la clădirea
”Școală” a beneficiarilor și a mașinilor de stingerea incendiilor este necesară trecerea
din domeniul public în domeniul privat al județului a acestora în vederea scoaterii din
funcțiune și desființării.

În conformitate cu prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată
prin Legea nr. 246/2001, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după
caz, casării, activele corporale vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al
unităţilor administrativ – teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 361 alin.(2) din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative “Trecerea unui bun din domeniul
public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face
prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz,
dacă prin lege nu se dispune altfel.”.
Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre supus
spre aprobare.
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