
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                                              
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         
 

H O T Ă R Â R E 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova  

a imobilului, identificat cu număr cadastral 148410, situat în municipiul Ploiești, strada 
Nicolae Bălcescu nr.25  

 

 Având în vedere:  
    - Referatul de aprobare nr.9206/18.04.2022 al domnului Președinte al Consiliului 
Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr.9207/18.04.2022 al Direcţiei Patrimoniu și 
Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică la proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova a imobilului, 
identificat cu număr cadastral 148410, situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu 
nr.25 ; 

- Prevederile art.864 și art.869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată 
cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art.354 și art.361 alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Decizia nr.2628/11.11.2021 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția I Civilă;  
- Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 1766/12.04.2022 la Societatea Profesională 

Notarială Tudose Maria și Tudose George Radu; 
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 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova a 
imobilului, identificat cu număr cadastral 148410, situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae 
Bălcescu nr.25, compus din clădire în suprafață construită de 443 mp și teren aferen în 
suprafață de 620 mp.  

Art. 2 Prezenta Hotărâre modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii nr. 
113/2011 privind modificarea şi înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova 
nr.184/2005 referitoare la însuşirea propunerilor de modificare a inventarului bunurilor 
imobile din domeniul public al judeţului Prahova care se află în administrarea Muzeului 
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. 

Art. 3 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. 4 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

  
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu                                                                                                                           
                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                Hermina Adi Bîgiu 
 
 

Ploieşti, 28 aprilie 2022 
 
Nr. 103 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 9206/18.04.2022 
  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova  
a imobilului, identificat cu număr cadastral 148410, situat în municipiul Ploiești, 

strada Nicolae Bălcescu nr.25  
 

   

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 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 suprafață utilă beci 56 mp, 
identificată potrivit raportului de expertiză construcții expert Dumitrescu Bogdan 
Constantin. 

În baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.76/31.03.2022 a fost 
încheiat Actul de dezmembrare, a terenului în suprafață de 1110 mp, autentificat 
sub nr. 1766/12.04.2022 la Societatea Profesională Notarială Tudose Maria și 
Tudose George Radu, după cum urmează: 

- 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 vederea punerii în aplicare a Deciziei Curții de Apel Ploiesti 
nr.2628/11.11.2021 este necesar și oportun trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al județului Prahova a imobilului, identificat cu număr cadastral 
148410, compus din teren în suprafaţă de 620 mp și clădirea C1 în suprafață 
construită la sol 443 mp. 

În conformitate cu prevederile art.361 alin.(2) 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 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”. 

De asemenea, conform prevederilor art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, “Dreptul de 
administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin 
actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de 
organul care l-a constituit”. 

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova a 
imobilului, identificat cu număr cadastral 148410, situat în municipiul Ploiești, 
strada Nicolae Bălcescu nr.25 .  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                          DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS  
Nr.  9207/18.04.2022                                                          ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova  
a imobilului, identificat cu număr cadastral 148410, situat în municipiul Ploiești,  

strada Nicolae Bălcescu nr.25  
 
 

  
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 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 baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.76/31.03.2022 a fost încheiat 

Actul de dezmembrare, a terenului în suprafață de 1110 mp, autentificat sub nr. 

1766/12.04.2022 la Societatea Profesională Notarială Tudose Maria și Tudose George 

Radu, după cum urmează: 

- 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 vederea punerii în aplicare a Deciziei Curții de Apel Ploiesti nr.2628/11.11.2021, 

prin punerea în posesie a doamnei 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 asupra clădirii 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, este necesară trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului 

Prahova a imobilului având număr cadastral 14810 . 

Conform prevederilor art.361 alin.(2) 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 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”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, “Dreptul de administrare 

încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, 

în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit”. 

 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova a imobilului, identificat cu număr 

cadastral 148410, situat în municipiul Ploiești, strada Nicolae Bălcescu nr.25 . 

 
 
    Direcţia Patrimoniu                                                   Direcţia Juridic Contencios şi  
                                                                                                Administraţie Publică   
    Director Executiv,                                                               Director Executiv, 
Mihaela Irina Iamandi                                                       Alina Georgiana Tincă 
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