
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA           
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova  
în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Brazi Industrial Parc S.A.  

 
 

Având în vedere: 
  -    Referatul de aprobare nr. 14180/21.06.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 
Prahova şi Raportul comun nr. 14181/21.06.2022 al Direcţiei Patrimoniu, al Direcției 
Servicii și Achiziții Publice, al Direcției Economice, al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică și al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind acordarea unui 
mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor 
la Societatea Brazi Industrial Parc S.A.; 
-     Prevederile art. 863 lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
-     Prevederile art. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-    Prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie 
termică, cu modificările şi completările ulterioare;  
-    Prevederile art. 296 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
-    Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-     Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice,  cu  modificările şi completările ulterioare; 
-     Actul Constitutiv al Societății Brazi Industrial Parc S.A.; 
-    Avizul nr. 9643/21.04.2022 al Comisiei tehnico-economice de avizare a Consiliului 
Județean Prahova;  
-     Adresa nr. 10624/05.05.2022 a Societății Brazi Industrial Parc S.A.; 
-    Extras de Carte Funciară nr. 29173/09.06.2022 eliberat de O.C.P.I. Prahova; 

  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și c) alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 
alin. (1) litera 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 solicită trecerea unor imobile din patrimoniul Societății Brazi Industrial 
Parc S.A. în domeniul public al Județului Prahova, având datele de identificare conform 
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și declararea acestora ca 
bunuri de interes public județean. 

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr. 9643/2022 elaborat de evaluator 
autorizat ANEVAR - Niță Dumitru, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.3. Se acordă mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la Societatea Brazi Industrial Parc S.A. pentru a vota aprobarea 
trecerii unor imobile din patrimoniul Societății Brazi Industrial Parc S.A. în domeniul 
public al Județului Prahova. 

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 57/2022 și ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 59/2022 
încetează. 

   Art.5. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta 
hotărâre la cunoştinţă persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                         Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 22 iunie 2022 
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R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

P R E Ș E D I N T E 

Nr.14180/21.06.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  
reprezentanţilor Judeţului Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor  

la Societatea Brazi Industrial Parc S.A 
 

 

        În motivare aratăm ca faptul că instituția noastră a încheiat contracte de finantare 
din fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnico-
edilitare de termoficare, pentru aceasta fiind necesar ca instituția noastra sa aiba la 
dispoziție terenurile afectate de lucrăriile respective. 

         Datorită cumulului de factori declanşatori (vechimea infrastructurii primare 
tehnico-edilitare care deservește serviciul de termoficare al municipiului Ploiești, 
pierderile mari în rețea, nevoia stabilirii unui tarif corect pentru serviciul de termoficare 
și apă caldă etc.) s-a impus nevoia unor investitii majore, care se vor realiza pentru 
eficientizarea serviciului, urmând ca imediat după recepţia lucrărilor, obiectivele să 
devină proprietatea publică a Județului Prahova.  

       Pentru prestarea serviciului de termoficare, Județul Prahova și Municipiul Ploiești, 
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Termo Prahova,, prin aceasta 
din urma, au încheiat contractul de concesiune, potrivit căruia, concesionarul, la rândul 
lui, să efectueze mai multe investiții asupra aceleiași rețele tehnico-edilitare de 
infrastructură, acestea fiind totodată și bunuri proprietate publică și bunuri de retur, 
care la finele contractului se pun la dispoziția autoritaților contractante. 

         Ca urmare a acestei inventarieri, obiectivele realizate respectiv reabilitarea și 
modernizarea CET Brazi și reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice s-a 
constatat că aceste imobile sunt incluse în patrimonial Societatii Brazi Industrial Parc 
SA, al carei unic acționar este Județul Prahova, imobilele fiind aduse ca aport la 
constituire sau pentru majorarea capitatului social.    

           Ulterior inventarierii acestor imobile, prin Hotararea nr.249/2021 a Consiliului 
Județean Prahova s-a aprobat de principiu trecerea terenurilor aferente CET Brazi din 
patrimoniul Societății Brazi Industrial Parc, în domeniul public al Județului Prahova, 
iar prin hotărârile nr. 57/2022 și 59/2022 au fost mandatați  reprezentanții Județului 
Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul societății să aprobe trecerea. 
Ulterior s-a constatat că pe o parte din imobile exista sarcini notate la cartea funciară, 
motiv pentru care s-a dispus dezmembrarea imobilelor cu sarcini, astfel încât la acest 
moment se impune revocarea acestor hotarâri. 



         Acest fapt a impus elaborarea unui nou raport A.N.E.V.A.R care să cuprindă 
valoarea ramasă a imobilelor supuse trecerii. 

          Faptul că aceste imobile pe care urmează să se faca investiții, care ulterior să fie 
incluse în domeniul public, aparțin unei societați comerciale la care Județul Prahova 
este unic acționar, se impune a se realiza trecerea lor în domeniul public al Județului 
Prahova. 

          Conform art. 136 alin. (2) şi (4) din Constituţia României, bunurile proprietate 
publică ale U.A.T-urilor sunt inalienabile, iar în conformitate cu prevederile art. 286 
alin. (4) şi pct. 4 din anexa 4 din Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 (care a preluat 
prevederile Legii nr.213/1998) reţelele de termoficare, cu instalaţiile, construcţiile şi 
terenurile aferente aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale. 

          Astfel, subzistă  obligaţia preluării imobilelor pe care se află infrastructura de 
termoficare a Județului Prahova și care vor fi afectate de ample lucrări de investiții. 

         Este important de menţionat faptul că Societatea Brazi Industrial Parc S.A. nu a 
fost şi nu este operator al serviciului public în discuție și prin urmare nu are un drept 
de proprietate asupra infrastructurii tehnico-edilitare în discuție. 

       Susţinem că această trecere izvorăște din prevederile Legii nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată şi nici a Legii nr.325/2006 privind 
serviciile publice de termoficare, republicată, întrucât nu există, în baza acestor legi 
interdicții la trecerea imobilelor aferente infrastructurii tehnico-edilitare de la terți 
proprietari, mai ales că, în speță, Județul Prahova este unic acționar. 

       Imobilele pe care este construită infrastructura tehnico-edilitară sunt  de utilitate 
publică, care trebuie sa aparţină prin natura lor şi potrivit legii, domeniului public al 
Judeţului Prahova. 

        Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public. În acest sens, 
precum şi calitatea acestora de a satisface un interes public general justifică apartenenţa 
acestora la domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv Județul 
Prahova. 

           Astfel, trecerea acestor imobile în domeniul public este singura posibilitate prin 
care se menţine şi se apără nevoile unei colectivităţi, respectiv interesul public. 

          Potrivit prevederilor  art.296 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, completată si modificată: „Trecerea în domeniul public a unui bun din 
patrimoniul societăţilor, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este 
acţionar sau asociat, se poate face numai cu acordul adunării generale a acționarilor 
societății respective şi cu achitarea contravalorii bunului.” De asemenea, același 
articol dispune că în cazul neindeplinirii condițiilor de la alin (4), citat mai sus,  trecerea 
se poate face doar prin expropriere pentru cauză de utilitate publică. 

           Aşadar, această trecere a bunurilor imobile nu poate face obiectul unei 
transmiteri gratuite în domeniul public al Județului Prahova, atâta vreme cât sunt în 
vigoare prevederile legale indicate mai sus, care impun  achitarea contravalorii 
terenurilor. 

       Totodata, norma juridică invocată mai sus, respectiv O.U.G. nr. 57/2019, 
completată si modificată,  este o norma specială, care derogă de la normele generale,  



respectiv Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, completată și modificată, 
potrivit principiului ,,specialia generalibus derogant,, și, oricum, potrivit prevederilor 
constituționale actul normativ prin care s-a aprobat Codul administrativ este o ,,lege 
organică,, care este ierarhic superioară legilor ordinare, respectiv Legea nr. 273/2006, 
precum și a actelor emise de organele centrale, respectiv instructiunilor si normelor 
metodologice aprobate prin ordine ale miniștrilor, deci se aplică, de asemenea, cu 
prioritate și, oricum, printr-o normă de nivel inferior nu se poate deroga de la norma 
superioară.  

           Pe de altă parte, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 40/10.02.2022 
s-a alocat în cadrul listei activităților de investiții, la propunerea Direcței Tehnice, 
suma de 9.000 mii de lei, la capitolul 51.02 -,,Autorități publice și acțiuni externe, 
poziția globala,,alte cheltuieli de investiții,, pentru obiectivul ,,achizitie teren Brazi,,. 

         În acest sens se impune adoptarea unei noi hotărâri privind acordarea unui  
mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor 
la Societatea Brazi Industrial Parc S.A., cu urmatoarea reglementare: 

,,Art.1. Se solicita trecerea unor imobile din patrimoniul Societății Brazi 
Industrial Parc S.A. în domeniul public al Județului Prahova, avand datele de 
identificare conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și 
declararea acestora ca bunuri de interes public județean. 

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr.9643/2022 elaborat de evaluator 
autorizat-Niță Dumitru, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se acordă mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Brazi Industrial Parc S.A.  

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr.57/2022 și ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.59/2022 încetează.,, 

Mai precizăm și faptul că, în conformitate cu extrasul de CF nr. 
29173/09.06.2022, imobilele sunt libere de sarcini putând face obiectul trecerii în 
domeniul public al Județului Prahova, în conformitate cu prevederile art. 296 alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Având în vedere că procedura de trecere a respectivelor imobile în domeniul 
public al Județului Prahova presupune parcurgerea mai multor etape, putem lua în 
considerare caracterul de urgență al proiectului de hotărâre. 

          În raport de cele arătate supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la Societatea Brazi Industrial Parc S.A 

                                                      

                                                      PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 

 
 
 



JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Direcția Patrimoniu 
Direcția Servicii și Achiziții Publice 
Direcția Economică 
Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică 
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 
Nr.14181/21.06.2022 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre 

privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova 
în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Brazi Industrial Parc S.A. 

 
 
Sistemul de termoficare ce deservește  Municipiului Ploiești este alcătuit din: 

• Sursele de producere a energiei electrice și termice: Centrala Electrică de 
Termoficare (CET) Brazi și două centrale termice (CT); 

• Sistemul de rețele termice primar/de transport, de apă caldă (temperatura maxim 
1100C) pentru alimentarea cu căldură a consumatorilor din Municipiul Ploiești, se 
compune din magistrale și racorduri pentru punctele termice și consumatori. 
Lungimea totală a traseului rețelei termice primare este de 68,1 km; 

• Sistemul de distribuție a căldurii este compus din: 
o 118 puncte termice si 61 module termice, din care 86 de puncte termice și 36 

module termice; 
o rețeaua termică secundară de la punctele termice la consumatori (clădiri) pentru 

alimentarea cu caldură și apă caldă de consum, cu o lungime totală de 93,92 km; 
o 2 centrale termice de cvartal; 
o rețeaua termică aferentă CT de zonă. 

• Consumatorii casnici și non-casnici. 
CET Brazi este amplasată în afara Municipiului Ploiești, în comuna Brazi, în 

partea de nord a platformei industriale Brazi, în apropierea DN 1 și are ca vecini: 
-la nord și est DN 1 București-Ploiești;la vest Regia Autonomă Apele Române Filiala 
Filipești - Sistem Hidrotehnic Brazi și Energoconstructia S.A. Filipesti Brazi;la sud și 
sud-est Societatea Petrobrazi S.A. 

Centrala produce energia electrică și termică în regim de cogenerare, folosind 
drept combustibil gaze naturale și, în cazuri excepționale, păcură cu conținut redus de 
sulf. În prezent, centrala asigură, în principal, alimentarea cu energie termică sub forma 
de apă caldă (max. 110°C) a sistemului de termoficare din Municipiul Ploiesti, care 
cuprinde punctele termice urbane și cele ale consumatorilor industriali din zonele de 
Nord, Vest, Malu Roșu, Centru, Sud, Democrației și Calea București. 

Parte din circuitul primar tip bitubular în lungime de 65,7 km este amplasat pe 
terenuri aflate în patrimoniul Societății Brazi Industrial Parc S.A. 



Pe aceste terenuri se găsesc aproximativ 400 m de retea termica primară. 
Terenurile pe care este construită infrastructura tehnico-edilitară, fiind bunuri 

proprietate publică, sunt de interes sau utilitate publică, care trebuie sa aparţină prin 
natura lor şi potrivit legii, domeniului public al Judeţului Prahova. 

Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public. În acest sens, şi 
calitatea acestora de a satisface un interes public general justifică apartenenţa la 
domeniul public al Județului Prahova. 

Conform prevederilor art.4. alin (1) și (2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a 
unităților administrative-teritoriale, iar dacă amplasarea și realizarea componentelor 
acestor sisteme, respective dezvoltarea celor existente impun ocuparea definitive a 
unor terenuri sau dezafectarea unor clădiri, altele decât cele aparținând domeniului 
public ori privat al unităților administrative-teritoriale, acestea vor fi trecute în 
proprietatea publică a unităților administrative-teritoriale prin procedurile prevăzute de 
lege. Potrivit Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, 
cu modificările şi completările ulterioare, sistemul de alimentare centralizată cu 
energie termică -SACET- reprezintă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite 
potrivit legii, constând în terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, 
echipamente și dotări funcționale, destinate producerii, transportului și distribuției 
energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori; bunurile ce compun 
sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat fac parte din domeniul 
public ori privat al unităților administrative-teritoriale sau din domeniul privat  și sunt 
supuse regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii. 

Astfel, trecerea acestor terenuri în domeniul public este singura posibilitate prin 
care se menţine şi se apără nevoile unei colectivităţi, respectiv interesul public. 

Luând în considerare faptul că aceste terenuri se află în patrimoniul unei entități 
de drept privat se impune trecerea imobilelor în domeniul public al Județului Prahova. 

Potrivit prevederilor  art. 296 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, completata si modificata: „Trecerea în domeniul public a unui bun din 
patrimoniul societăţilor, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este 
acţionar sau asociat, se poate face numai cu acordul adunării generale a acționarilor 
societății respective şi cu achitarea contravalorii bunului.”  

Aşadar, această trecere a imobilelor (terenuri și clădiri ) nu poate face obiectul 
unei transmiteri gratuite în domeniul public al Județului Prahova, atâta vreme cât sunt 
în vigoare prevederile legale indicate mai sus, care impun  achitarea contravalorii 
imobilelor. 

Totodată, norma juridică invocată mai sus, respectiv O.U.G. nr.57/2019, 
completată și modificată, este o normă specială care derogă de la normele generale, 
respectiv Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, completată și modificată, 
potrivit principiului “specialia generalibus derogant” și, oricum, potrivit prevederilor 
constituționale actul normativ prin care s-a aprobat Codul administrativ este o lege 
organică care este ierarhic superioară atât legilor ordinare, respectiv Legea 
nr.273/2006, cât și actelor emise de organele centrale, respectiv instrucțiunilor și 
normelor metodologice aprobate prin ordine ale miniștrilor, deci se aplică cu prioritate. 



Conform extrasului de CF nr.29173/09.06.2022 terenul este liber de sarcini, 
putând face obiectul trecerii în domeniul public al Județului Prahova, în conformitate 
cu prevederile art. 296 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

           Pe de altă parte, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 40/10.02.2022 
s-a alocat în cadrul listei activităților de investiții, la propunerea Direcției Tehnice, 
suma de 9.000 mii de lei, la capitolul 51.02 -,,Autorități publice și acțiuni externe, 
poziția globala,,alte cheltuieli de investiții,, pentru obiectivul ,,achizitie teren Brazi,,. 

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 
privind  acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la Societatea Brazi Industrial Parc S.A.  

 

 

Direcția Patrimoniu      
Director executiv,       
Mihaela Iamandi     
 
 
Direcția Servicii și Achiziții Publice 
Director Executiv, 
Robert Stănescu 
 
 
Direcția Economică, 
Director Executiv, 
Maria Dovîncă 
 
 
Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică 
Director Executiv, 
Alina Georgiana Tincă 
 
 
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 
p.Director Executiv, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA        Anexa nr.1 
JUDEŢUL PRAHOVA     la Hotărârea nr.__________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN    din data de_______________ 
 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILELOR 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
imobilului 

Adresa  Suprafaţa 
- mp - 

Nr. 
cadastral  

1. Teren Comuna Brazi, Sat Brazii de 
Sus str.Trandafirilor nr.89, 
Sat Negoiești str.Piatra 
Craiului nr.13, jud.Prahova 

153.173 29173 

2. Clădire C3 
Sală mașini 

 

Comuna Brazi, Sat Brazii de 
Sus str.Trandafirilor nr.89, 
Sat Negoiești str.Piatra 
Craiului nr.13, jud.Prahova 

4.047 29173-C3 

3. Clădire C4 
Sală mașini 

 

Comuna Brazi, Sat Brazii de 
Sus str.Trandafirilor nr.89, 
Sat Negoiești str.Piatra 
Craiului nr.13, jud.Prahova 

1.037 29173-C4 

4. Clădire C5 
Sală mașini 

 

Comuna Brazi, Sat Brazii de 
Sus str.Trandafirilor nr.89, 
Sat Negoiești str.Piatra 
Craiului nr.13, jud.Prahova 

1.457 29173-C5 

5. Clădire C6 
Canal gaze 

arse 

Comuna Brazi, Sat Brazii de 
Sus str.Trandafirilor nr.89, 
Sat Negoiești str.Piatra 
Craiului nr.13, jud.Prahova 

146 29173-C6 

6. Clădire C7 
Pasarelă  

Comuna Brazi, Sat Brazii de 
Sus str.Trandafirilor nr.89, 
Sat Negoiești str.Piatra 
Craiului nr.13, jud.Prahova 

97 29173-C7 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA        Anexa nr.2 
JUDEŢUL PRAHOVA     la Hotărârea nr.__________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN    din data de_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE EVALUARE 
PRIVIND CLĂDIRI, CONSTRUCȚII SPECIALE 

 ȘI TERENURI DIN PATRIMONIUL  
SOCIETĂȚII BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A. 
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