
 
ROMÂNIA                                                       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E  
privind trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene  

DJ 100C,  DJ 101F, DJ102D, DJ 102H și DJ 102N din domeniul public al 
județului Prahova în domeniul public al statului și în administrarea Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. 
 
 Având în vedere: 
 

 - Referatul de aprobare nr.7650/30.03.2022 al domnului Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr.7664/30.03.2022 al 
Direcţiei Patrimoniu, al Direcției Tehnice şi al Direcţiei Juridic Contencios şi 
Administraţie Publică la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor 
suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 100C, DJ 101F, DJ 102D, DJ 
102H și DJ 102N din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al 
statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere – S.A.; 

 - Prevederile art. 28 alin.(1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare;  

  - Prevederile art. 293 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr.53/17.03.2022 a Societății Primul Meridian prin Societatea Civilă de 
Avocați „Teaha&Fuzeși”, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 
6670/18.03.2022;  

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 trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor 
județene DJ 100C, DJ 101F, DJ 102D, DJ 102H și DJ 102N din domeniul public al 
județului Prahova în domeniul public al statului și în administrarea Companiei 
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. 

          (2)  Datele de identificare a imobilelor prevăzute la alin (1) sunt cuprinse 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Bunurile imobile prevăzute la art.1 trec din domeniul public al județului 
Prahova în domeniul public al statului și în administrarea Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A în vederea realizării lucrării de utilitate 
publică de interes național „Drum de mare viteză Ploiești – Buzău – Focșani – 
Bacău – Pașcani, Lot 1 Tronson Ploiești – Buzău”,  „Autostrada Ploiești – Buzău 
– județul Prahova”. 

 



 
  

Art. 3. Predarea – preluarea bunurilor transmise potrivit art.1 se face pe bază de 
protocol încheiat între părțile interesate, într-un termen stabilit prin acordul părților. 

Art. 4. 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. 5. 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. 97 

 



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

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 a bunurilor imobilelor care se transmit din domeniul public al județului Prahova în domeniul public 
al statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A 

 
 
 

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 Baba Ana, 
 DJ 100C 

Județul 
Prahova 

Statul Român, în 
administrarea 

C.N.A.I.R-S.A 

Teren extravilan 
Suprafață 19.972 mp 
Categoria de folosință: drum  

2 Județul Prahova,  
Localitatea Dumbrava, 

DJ 101F, Parcela DJ 559 

Județul 
Prahova 

Statul Român, în 
administrarea 

C.N.A.I.R-S.A 

Teren extravilan 
Suprafață 1.660 mp 
Categoria de folosință: drum  

3 Județul Prahova,  
Localitatea Baba Ana, 

 DJ 102D 

Județul 
Prahova 

Statul Român, în 
administrarea 

C.N.A.I.R-S.A 

Teren extravilan 
Suprafață 12.133 mp 
Categoria de folosință: drum  

4 Județul Prahova,  
Localitatea Baba Ana,  

DJ 102H, Parcela DJ 70 

Județul 
Prahova 

Statul Român, în 
administrarea 

C.N.A.I.R-S.A 

Teren extravilan 
Suprafață 13.961 mp 
Categoria de folosință: drum 
 

5 Județul Prahova,  
Localitatea Colceag,  

DJ 102N 

Județul 
Prahova 

Statul Român, în 
administrarea 

C.N.A.I.R-S.A 

Teren extravilan 
Suprafață 11.514 mp 
Categoria de folosință: drum 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  



PREŞEDINTE  
Nr. 7650/30.03.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  

privind trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene  
DJ 100C, DJ 101F, DJ102D, DJ 102H și DJ 102N din domeniul public al 

județului Prahova în domeniul public al statului și în administrarea Companiei 
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A 

 
 

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”. 

Drumurile județene DJ 100C, DJ 101F, DJ102D, DJ 102H,  și DJ 102N  fac parte 
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova, conform 
anexei nr. 1 la la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Prahova, modificată prin Hotărârea Gunernului nr. 906/2012. 

Aceste drumuri se află în administrarea Consiliului Județean Prahova, conform 
Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Prin adresa nr.53/17.03.2022 Societatea Primul Meridian prin Societatea Civilă 
de Avocați „Teaha &Fuzeși” , în calitate de reprezentanți ai expropriatorului Statul 
Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  prin Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A, ne înștiințează că prin Hotărârea 
Guvernului nr. 860/2021 s-a aprobat declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor 
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes național „Drum de mare viteză Ploiești – Buzău – Focșani 
– Bacău – Pașcani, Lot 1 Tronson Ploiești – Buzău”,  „Autostrada Ploiești – Buzău – 
județul Prahova”. 

Pe lângă imobilele proprietate privată, coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică mai sus menționată afectează și o serie de imobile aflate în proprietatea 
publică a UAT Județul Prahova, după cum urmează: 

• Suprafața de 19.972 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 100C 
de 104.882 mp – înscris în cartea funciară nr.23375/ UAT Baba Ana, 
județul Prahova;  



• Suprafața de 1.660 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 101F 
de 3.995 mp, parcela DJ 559 (conform planului cadastral), UAT 
Dumbrava, județul Prahova;  

• Suprafața de 12.133 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 102D 
de 69.909 mp – înscris în cartea funciară nr. 21314/UAT Baba Ana, 
județul Prahova; 

• Suprafața de 13.961 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 102H 
de 23.772 mp, parcela DJ 70 (conform planului cadastral), UAT Baba 
Ana, județul Prahova; 

• Suprafața de 11.514 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 102N 
de 15.861, UAT Colceag, județul Prahova. 

Conform prevederilor art.28 alin.(1) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, ”Bunurile imobile, 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de 
lucrările de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului 
şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor...”.  

Menționăm că aceste bunuri imobile nu fac obiectul unor cereri de revendicare 
în baza Legii nr.10/2001, cu modificările și completările ulterioare, sau al unor 
contracte de concesiune. 

Având în vedere aceaste situaţii, consider necesar și oportun trecerea unor suprafețe 
de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 100C, DJ 101F, DJ102D, DJ 102H și 
DJ 102N din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al statului și în 
administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A, în 
vederea realizării obiectivului de interes național „Drum de mare viteză Ploiești – 
Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani, Lot 1 Tronson Ploiești – Buzău”,  „Autostrada 
Ploiești – Buzău – județul Prahova”. 

Conform prevederilor art. 293 alin (1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în 
domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului 
județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului 
local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz”.  

Față de cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea 
unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 100C, DJ 101F, DJ102D, 
DJ 102H și DJ 102N din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al 
statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere – S.A. 

 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                    DIRECȚIA TEHNICĂ                 DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS   
                                                                                                                                   ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                                      
Nr. 7664/30.03.2022 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre  

privind trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene  
DJ 100C, DJ 101F, DJ102D, DJ 102H și DJ 102N din domeniul public al județului 
Prahova în domeniul public al statului și în administrarea Companiei Naționale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A 
 
 

Drumurile județene DJ 100C, DJ 101F, DJ102D, DJ 102H,  și DJ 102N  fac parte din 
domeniul public al județului Prahova, conform anexei nr.1 la  Hotărârea Guvernului 
nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Prin adresa nr.53/17.03.2022 Societatea Primul Meridian prin Societatea Civilă de 
Avocați „Teaha&Fuzeși” , în calitate de reprezentanți ai expropriatorului Statul Român prin 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  prin Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere – S.A, ne înștiințează că prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2021 s-a 
aprobat declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care 
constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de 
mare viteză Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani, Lot 1 Tronson Ploiești – Buzău”,  
„Autostrada Ploiești – Buzău – județul Prahova”. 

Pe lângă imobilele proprietate privată, coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 
publică mai sus menționată afectează și o serie de imobile aflate în proprietatea publică a UAT 
Județul Prahova, după cum urmează: 

• Suprafața de 19.972 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 100C de 
104.882 mp – înscris în cartea funciară nr.23375/ UAT Baba Ana, județul 
Prahova;  

• Suprafața de 1.660 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 101F de 
3.995 mp, parcela DJ 559 (conform planului cadastral), UAT Dumbrava, 
județul Prahova;  

• Suprafața de 12.133 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 102D de 
69.909 mp – înscris în cartea funciară nr. 21314/UAT Baba Ana, județul 
Prahova; 

• Suprafața de 13.961 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 102H de 
23.772 mp, parcela DJ 70 (conform planului cadastral), UAT Baba Ana, județul 
Prahova; 

• Suprafața de 11.514 mp, din suprafața totală a drumului județean DJ 102N de 
15.861, UAT Colceag, județul Prahova. 



  Drumurile județene, sus menționate, sunt înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al județului Prahova, întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 
privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulației publice și figurează în Hotărârea Gunernului nr. 906/2012 
privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001, la următoarele poziții: 

- DJ 100C la poziția nr.2 
- DJ 101F la poziția nr.5 
- DJ102D la poziția nr.24 
- DJ 102H la poziția nr.26 
- DJ 102N la poziția nr.31     
De asemenea, conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceste drumuri se află în administrarea 
Consiliului Județean Prahova. 

Conform prevederilor art.28 alin.(1) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, ”Bunurile imobile, proprietate 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate 
publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
reprezentanţilor expropriatorilor...”.  

Menționăm că, aceste bunuri imobile nu fac obiectul unor cereri de revendicare în baza 
Legii nr.10/2001, cu modificările și completările ulterioare, sau al unor contracte de 
concesiune. 

Conform prevederilor art. 293 alin (1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea 
unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al 
statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului 
sau al municipiului, după caz”.  

Având în vedere aceaste situaţii, propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind 
trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 100C, DJ 101F, 
DJ102D, DJ 102H și DJ 102N din domeniul public al județului Prahova în domeniul public 
al statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
– S.A. 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind trecerea unor 
suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 100C, DJ 101F, DJ102D, DJ 102H 
și DJ 102N din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al statului și în 
administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. 

  

 
DIRECŢIA PATRIMONIU                    DIRECȚIA TEHNICĂ                 DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS   
                                                                                                                                   ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   
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