
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea anexei la Hotărârea nr. 114/2021 a Consiliului Județean 

Prahova referitoare la solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al 
municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova 

 
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr.6238/15.03.2022 al domnului Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 6239/15.03.2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică 
privind completarea anexei la  Hotărârea nr.114/2021 a Consiliului Județean Prahova 
referitoare la solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al municipiului 
Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova, cu modificările și completările 
ulterioare;  

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

- Prevederile art.286 alin. (3) şi art. 294 alin. (3) și alin. (5) 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 completarea anexei la Hotărârea nr.114/2021 a 
Consiliului Județean Prahova referitoare la solicitarea trecerii unor terenuri din 
domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova, cu 
modificările și completările ulterioare. 
                            (2) Anexa completată conform prevederilor alineatului 1 este cuprinsă 
în anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 
  Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului județean Prahova 
nr.114/2021 și nr.188/2021 rămân neschimbate. 
  Art.3. Serviciul gestiune documente şi relații publice va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
                                                                       

                                                                                                 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 16 martie 2022 
Nr. 62 
 



 
R O M Â N I A                                                                  Anexa  
 JUDEŢUL PRAHOVA                                        la Hotărârea nr. ______ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                 din ________________ 
 
 
 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 a imobilelor care se transmit din domeniul public al municipiului Ploiești 
în domeniul public al județului Prahova 

 
 

Nr. 
crt. 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 
imobilul  

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
imobilul 

Caracteristicile tehnice ale imobilului  

0 1 2 3 4 
1 Județul Prahova,  

Localitatea Ploiești, 
str. Găgeni nr.102 

Municipiul 
Ploiesti  

Județul 
Prahova 

Teren intravilan 
Suprafață 37.001 mp 
Categoria de folosință: curți construcții 
Număr cadastral 124975 
Carte funciară nr. 124975 

2 Județul Prahova,  
Localitatea Ploiești, 
str. Găgeni nr.102 

Municipiul 
Ploiesti  

Județul 
Prahova 

Teren intravilan 
Suprafață 13.792 mp 
Categoria de folosință: curți construcții 
Clădire – suprafață construită la sol 63 mp 
Număr cadastral 124976 
Carte funciară nr. 124976 

3 Județul Prahova,  
Localitatea Ploiești, 
str. Găgeni nr.102B 

Municipiul 
Ploiesti  

Județul 
Prahova 

Teren intravilan 
Suprafață 96.195 mp 
Categoria de folosință: arabil 
Număr cadastral 126684 
Carte funciară nr. 126684 

4 Județul Prahova,  
Localitatea Ploiești, 
str. Găgeni nr.102 – 

102B 

Municipiul 
Ploiesti  

Județul 
Prahova 

Împrejmuire gard – nr.inv. 1233 
Drum incintă – nr.inv. 1092 
Drum acces la grupul administrativ – nr.inv. 
1093 
Fosa septică -  nr.inv.1094 
Imprejmuire porți metalice - nr.inv.1096 
Rețea electrică - nr.inv.1097 
Rețea apă – nr.inv.1098 
Șopron - nr.inv.1099 
Rețea iluminat exterior - nr.inv.1235 
Imprejmuire gard incintă - nr.inv.2843 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 6238/15.03.2022 
 

  
REFERAT DE APROBARE 
      la proiectul de hotărâre  

privind completarea anexei la Hotărârea nr.114/2021 a Consiliului Județean Prahova 
referitoare la solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al municipiului 

Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova 
 
 
 

Conform prevederilor art. 286 (3) și a punctului 2 din anexa nr.3 „Lista cuprizând 
unele bunuri care aparțin domeniului public al județului” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, domeniul 
public al județului este alcătuit din clădirile și terenurile în care se desfăşoară activități 
spitalicești.  

Consiliul Județean Prahova are ca obiectiv înființarea unui Complex integrat de 
servicii de asistență medicală de urgență prin care se urmărește asigurarea serviciilor 
medicale de calitate la standarde europene si exercitarea unui act medical de calitate 
superioara. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.114/2021, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a aprobat solicitarea transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova în vederea construirii 
obiectivului de interes județean „Complex integrat de servicii de asistență medicală de 
urgență”. 

Având în vedere că aceste terenuri Primăria municipiului Ploiești are în proprietatea 
publică mai multe mijloace fixe, precum: împrejmuire gard, drum incintă, drum acces la 
grupul administrativ, fosa septică, împrejmuire porți metalice, rețea electrică, rețea apă, 
șopron, rețea iluminat exterior, împrejmuire gard incintă necesară solicitarea trecerii acestora 
din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova. 

Conform prevederilor art. 294 alin (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-
teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face 
la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz.” 

 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                               DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS       
          ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 6239/15.03.2022 
       
    
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre  

privind completarea anexei la Hotărârea nr.114/2021 a Consiliului Județean Prahova 
referitoare la solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al municipiului 

Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.114/2021, cu modificările și completările 

ulterioare, s-a aprobat solicitarea transmiterea unor terenuri din domeniul public al municipiului 

Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova în vederea construirii obiectivului de interes județean 

„Complex integrat de servicii de asistență medicală de urgență”. 

Prin înființarea acestui Complex integrat de servicii de asistență medicală de urgență se 

urmărește asigurarea serviciilor medicale de calitate la standarde europene în ceea ce privește 

investigațiile medicale, calitatea hranei, condițiile de cazare, spațiu pentru aparținători, respectarea 

circuitelor medicale în contextul unei noi pandemii, precum și creșterea gradului de satisfacție atât al 

angajaților cât mai ales al pacienților și a aparținătorilor acestora. 

Având în vedere că aceste terenuri Primăria municipiului Ploiești are în proprietatea publică 

mai multe mijloace fixe, precum: împrejmuire gard, drum incintă, drum acces la grupul 

administrativ, fosa septică, împrejmuire porți metalice, rețea electrică, rețea apă, șopron, rețea 

iluminat exterior, împrejmuire gard incintă necesară solicitarea trecerii acestora din domeniul public 

al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova. 

În conformitate cu prevederile art. 294 alin (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea unui bun din domeniul 

public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al 

judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, 

al oraşului sau al municipiului, după caz.” 

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

 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
MIHAELA IRINA IAMANDI                           ALINA GEORGIANA TINCĂ 
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