
 
 
ROMÂNIA                                                       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul 

Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25, identificat cu numărul cadastral 129101,  
aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova 

 
 Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare nr.7229/24.03.2022 al domnului Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr.7262/25.03.2022 al 
Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Publică 
privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren, situat în municipiul Ploiești, 
strada Nicolae Bălcescu nr.25, identificat cu numărul cadastral 129101, aflat în 
proprietatea publică a Judeţului Prahova; 

- Prevederile art.879 alin.(2) şi alin.(5), ale art.880 şi ale art.888 din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art.23 și ale art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art.132 alin.(1) şi ale art.135 alin.(1) litera a) din Ordinul nr. 
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate  Imobiliară, 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. (1) Se aprobă dezmembrarea în 3 (trei) loturi a imobilului-teren în 

suprafaţă de 1110 mp, proprietatea publică a Judeţului Prahova, situat în municipiul 
Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25, identificat cu numărul cadastral 129101, 
după cum urmează: 

a) Lotul 1: număr cadastral 148408 compus din teren intravilan, parțial 
împrejmuit, în suprafaţă de 432 mp, situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae 
Bălcescu nr. 25; 

b) Lotul 2 – număr cadastral 148409 compus din teren intravilan, parțial 
împrejmuit, în suprafaţă de 58 mp, situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae 
Bălcescu nr.25; 

c) Lotul 3 – număr cadastral 148410 compus din teren intravilan, parțial 
împrejmuit, în suprafaţă de 620 mp și construcția C1 în suprafață construită la sol 
443 mp, situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr. 25.  

 
 



 
(2) Prin dezmembrarea imobilului indicat la alin. (1) au rezultat 3 (trei) loturi 

noi de proprietate, aflate în proprietatea Judeţului Prahova – domeniul public şi în 
administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, identificate cu 
numerele cadastrale 148408, 148409, 148410/UAT Ploiești, conform Referatului de 
admitere (dezmembrare imobil), cerere nr.36568/16.03.2022, anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează domnul Dumitru Tudone - Vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Prahova să semneze actele de dezmembrare în formă autentică 
şi orice alte documente privind operaţiunea de dezmembrare a imobilului menţionat 
la art.1. 

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

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 

                                                                         
               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                           SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                     Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 31 martie 2022 
 
Nr. 76 



 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 7229/24.03.2022 
  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, 
strada Nicolae Bălcescu nr.25, identificat cu numărul cadastral 129101, aflat în 

proprietatea publică a Judeţului Prahova 
 

 
  

În conformitate cu prevederile 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 alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin 
hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz 
sau de interes public naţional”. 

Imobilul „Depozite și bibliotecă” situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae 
Bălcescu nr.25, județul Prahova, identificat cu numărul cadastral 129101, compus din 
clădire în suprafață construită la sol de 443 mp și teren aferent în suprafață de 1110 
mp, se află în proprietatea publică a Judeţului Prahova şi în administrarea Muzeului 
Județean de Istorie și Arheologie Prahova, conform Hotărârii Guvernului României 
nr.1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Decizia nr.2628/11.11.2021 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția I 
Civilă s-a stabilit existența dreptului de proprietate al reclamantei Păduroiu Ruxandra 
Grațiela asupra imobilului situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25, 
județul Prahova, compus din teren în suprafață de 620 mp identificat potrivit 
raportului de expertiză topografică expert Stănescu Florin și Clădirea C1 situată pe 
acesta în suprafață construită de 379,5 mp, suprafață utilă 308,75 mp, suprafață 
construită beci de 60,74 mp și suprafașță utilă beci 56 mp, identificată potrivit 
raportului de expertiză construcții expert Dumitrescu Bogdan Constantin. 

În acest sens, în vederea punerii în aplicare a Deciziei Curții de Apel Ploiesti, 
este necesară dezmembrarea terenului în suprafață de 1110 mp, proprietatea publică a 
judeţului Prahova, situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25, 
imobilele rezultate din dezmembrare urmand a fi înscrise în cartea funciară.  

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil), cerere 
nr.36568/16.03.2022emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova, 
imobilul-teren cu numărul cadastral 129101 situat în municipiul Ploiești, strada 
Nicolae Bălcescu nr.25, se dezmembrează astfel: 
- lotul 1: număr cadastral 148408 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 
suprafaţă de 432 mp, în proprietatea județului Prahova (domeniul public) și în 
administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. 
- lotul 2: număr cadastral 148409 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 
suprafaţă de 58 mp, în proprietatea județului Prahova (domeniul public) și în 
administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. 



- lotul 3: număr cadastral 148410 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 
suprafaţă de 620 mp și clădirea C1 în suprafață construită la sol 443 mp, în 
proprietatea județului Prahova (domeniul public) și în administrarea Muzeului 
Județean de Istorie și Arheologie Prahova 

În baza art.132 alin.(1) din Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară „Imobilul poate 
fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni au caracter material şi nu 
implică nici un nici un transfer de proprietate. Modificările se fac pe baza unor 
documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a consimţământului 
proprietarului exprimat în înscris în formă autentică sau după caz prin hotărâre 
judecătorească definitivă”. 

În conformitate cu art.25 alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare “actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea 
funciară se încheie în formă autentică”. 

În vederea încheierii actului autentic de dezlipire se impune promovarea unui 
proiect de hotărâre în acest sens, având în vedere prevederile art. 173 alin.(1) lit.c) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “Consiliul judeţean îndeplineşte 
atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului”. 

Față de cele prezentate mai sus, consider necesar si oportun proiectul de hotărâre 
privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, strada 
Nicolae Bălcescu nr.25, identificat cu numărul cadastral 129101, aflat în proprietatea 
publică a Judeţului Prahova 

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                                          DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS  
Nr.7262/25.03.2022                                                                 ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
 
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești,  
strada Nicolae Bălcescu nr.25, identificat cu numărul cadastral 129101,  

aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova 
 
 

   
În baza prevederilor art.173 alin.(1) lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului”. 

Conform Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în proprietatea publică a Judeţului Prahova şi în administrarea 

Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova figurează imobilul „Depozite și 

bibliotecă” situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25, județul Prahova, 

identificat cu numărul cadastral 129101, compus din clădire în suprafață construită la sol de 

443 mp și teren aferent în suprafață de 1110 mp.  

Prin Decizia nr.2628/11.11.2021 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția I 

Civilă s-a stabilit existența dreptului de proprietate al reclamantei Păduroiu Ruxandra 

Grațiela asupra imobilului situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25, 

județul Prahova, compus din teren în suprafață de 620 mp identificat potrivit raportului de 

expertiză topografică expert Stănescu Florin și Clădirea C1 situată pe acest teren, în 

suprafață construită de 379,5 mp, suprafață utilă 308,75 mp, suprafață construită beci de 

60,74 mp și suprafață utilă beci 56 mp identificată potrivit raportului de expertiză construcții 

expert Dumitrescu Bogdan Constantin. 

În vederea punerii în aplicare a Deciziei Curții de Apel Ploiesti, terenul în suprafață 

de 1110 mp, proprietatea publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploiești, strada 

Nicolae Bălcescu nr.25 trebuie dezmembrat, în trei loturi, imobilele rezultate din 

dezmembrare urmand a fi înscrise în cartea funciară.  

 

 

 



 

 

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil), cerere nr.36568/16.03.2022 

emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova, imobilul cu numărul cadastral 

129101 situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25, se dezmembrează astfel: 

- lotul 1: număr cadastral 148408 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 

suprafaţă de 432 mp, în proprietatea județului Prahova (domeniul public) și în administrarea 

Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. 

- lotul 2: număr cadastral 148409 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 

suprafaţă de 58 mp, în proprietatea județului Prahova (domeniul public) și în administrarea 

Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. 

- lotul 3: număr cadastral 148410 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 

suprafaţă de 620 mp și clădirea C1 în suprafață construită la sol 443 mp, în proprietatea 

județului Prahova (domeniul public) și în administrarea Muzeului Județean de Istorie și 

Arheologie Prahova 

În conformitate cu art.25 alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii 

imobiliare “actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în 

formă autentică”. 

Conform prevederilor art. 879 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, “imobilul înscris în cartea funciară se 

modifică şi prin dezlipiri, dacă se desparte o parte din imobil sau se micşorează întinderea 

acestuia.” 

De asemenea, conform art.879, alin.(5), din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, “operaţiunile de modificare a 

imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau dezlipiri, au caracter material şi nu 

implică nici un transfer de proprietate”. 

 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea 

dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25, 

identificat cu numărul cadastral 129101, aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova. 
     
    Direcţia Patrimoniu                                                   Direcţia Juridic Contencios şi  
                                                                                                Administraţie Publică   
    Director Executiv,                                                               Director Executiv, 
Mihaela Irina Iamandi                                                       Alina Georgiana Tincă 
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