
ROMÂNIA       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii nr. 131/30.08.2012 a Consiliului Județean Prahova 
referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Prahova, în imobilul proprietate publică a judeţului 
Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 
Având în vedere : 

         - Referatul de aprobare nr. 1678/19.01.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova şi Raportul nr. 1683/20.01.2022 al Direcției Patrimoniu, prin care se 
propune modificarea Hotărârii nr. 131/30.08.2012 a Consiliului Județean Prahova 
referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Direcției Județene de Evidență 
a Persoanelor Prahova, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 
municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; 
        - Prevederile art. 861 alin. (3) şi art. 874 din Legea nr. 287/2009, privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 108 lit.d), art. 173 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a), art. 182 
alin.(1) și (2), art. 196 alin.(1) lit.a) și art. 349 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 modificarea prevederilor art. 1 al Hotărârii nr. 131/30.08.2012 
a Consiliului Județean Prahova, care va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a unor spații în suprafață totală de 
326,47 mp, respectiv 217,62 mp spații în exclusivitate și 108,85 mp spații comune 
aferente, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova, în imobilul proprietate 
publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, etaj 
I, corp P+1, până la data de 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 131/30.08.2012 a Consiliului 
Județean Prahova rămân nemodificate. 

Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

 CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR  GENERAL, 

    Hermina Adi Bîgiu 
 

Ploieşti, 31 ianuarie 2022 
 
Nr. 7 
 



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

Date de identificare a spațiilor din imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, 
situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PRAHOVA 

 
 

Nr
crt Etaj Număr de 

cameră 

Suprafață în 
exclusivitate 

mp 

Suprafață  
spații comune 

mp 
1 

Etaj 1 
Corp P+1 

158 15,81 

108,85 

2 160 17,15 
3 161 57,12 
4 163 67,68 
5 162 35,36 
6 164 24,50 

Total mp 
217,62 108,85 

326,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 



JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 1678/19.01.2022 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea Hotărârii nr. 131/30.08.2012 a Consiliului Județean Prahova 

referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Direcției Județene de Evidență 
a Persoanelor Prahova, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 
  
 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova îşi desfăşoară activitatea în 
imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul 
Republicii nr. 2 – 4, având atribuit în folosință gratuită un spațiu în suprafață totală de 
302,75 mp, respectiv 201,81 mp spații în exclusivitate și 100,94 mp spații comune. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 1636/19.01.2022 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova, solicită atribuirea unui spațiu 
suplimentar necesar depozitării de materiale pentru realizarea proiectului „Sistemul 
Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”.  

Față de cele prezentate considerăm legală modificarea atribuirii în folosinţă a 
spaţiilor alocate Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova, în imobilul 
proprietate publică a județului Prahova, situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4. 

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. 1683/20.01.2022 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea Hotărârii nr. 131/30.08.2012 a Consiliului Județean Prahova 

referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Direcției Județene de Evidență 
a Persoanelor Prahova, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 
  
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 1636/19.01.2022 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova, solicită atribuirea unui spațiu 
suplimentar necesar depozitării de materiale pentru realizarea proiectului „Sistemul 
Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”.  

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova îşi desfăşoară activitatea în 
imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul 
Republicii nr. 2 – 4, având atribuite în folosință gratuită spații în suprafață totală de 
302,75 mp, respectiv 201,81 mp spații în exclusivitate și 100,94 mp spații comune. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm legală atribuirea camerei solicitată și 
anume camera nr. 158 în suprafață de 15,81 mp și spații comune aferente în suprafață de 
7,91 mp, în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în Ploiești, B-dul 
Republicii nr. 2 – 4. 

Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Faţă de cele menționate mai sus şi în raport cu prevederile legale de atribuire a 

spaţiilor în imobilele proprietate publică a judeţului, avizăm favorabil prezentul proiect 
de hotărâre. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Narcis-Cătălin Pîrnău 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


