
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022 referitoare la 
darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova a unor imobile proprietate publică a județului Prahova 
 
Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 13745/15.06.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, 
precum şi Raportul nr. 13777/16.06.2022 al Direcţiei Patrimoniu privind completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022 referitoare la darea în administrarea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unor imobile proprietate publică a județului 
Prahova; 

- Prevederile art. 867, art. 868 și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 286 alin. (3), art. 287 lit. b), art. 297 alin (1) lit. a), art. 298 lit. b) și art. 
299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022 privind darea în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unor imobile proprietate 
publică a județului Prahova; 
  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. b),  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  Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022 
referitoare la darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova a unor imobile proprietate publică a județului Prahova, astfel: după art.4 se introduc două 
noi articole, respectiv art. 41 și art. 42, care vor avea următorul conținut: 

“Art.41  Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile art. 2 al Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 113/2021 prin care s-a aprobat darea în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a terenului identificat cu număr 
cadastral 24265, situat în orașul Boldești Scăeni,  își încetează aplicabilitatea.  

Art.42  Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile art. 2 al Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 208/2021 prin care s-a aprobat darea în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a terenului identificat cu număr 
cadastral 25178, situat în comuna Râfov, își încetează aplicabilitatea.”    

Art. 2 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate.                                                          
                                                     

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 

                                                                                                                                     
          CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                          Hermina Adi Bîgiu 

 

Ploieşti, 30 iunie 2022 
 
Nr. 147 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  
Nr. 13745 / 15.06.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022 

referitoare la darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova a unor imobile proprietate publică a județului Prahova 

 
 

Conform prevederilor 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 din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate 
ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind de uz sau de interes 
public naţional”.  

În conformitate cu prevederile art. 297 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, unităţile administrativ-
teritoriale decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică. 

Potrivit prevederilor art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare,  unităţile administrativ-teritoriale pot da, prin hotărâre, imobile din patrimoniul 
lor în administrarea regiilor autonome, sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale 
și altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local. 

Prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 113/22.06.2021 s-a aprobat introducerea în 
domeniul public al județului Prahova și darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova a unui teren situat în orașul Boldești Scăeni, identificat cu număr cadastral 
24265. 

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 208/29.09.2021 s-a aprobat 
introducerea în domeniul public al județului Prahova și darea în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unui teren situat în comuna Râfov , identificat cu număr 
cadastral 25178. 

Ulterior, prin Hotărârea nr. 74/2022 a Consiliului Județean Prahova s-a aprobat darea în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unor imobile 
proprietate publică a județului Prahova, inclusiv a terenurilor situate în orașul Boldești Scăeni, respectiv în 
comuna Râfov. 

În conformitate cu prevederile art. 300 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de administrare se înscrie în 
cartea funciară de către titularul acestui drept.  

Astfel, în vederea înscrierii în cartea funciară  a dreptului de administrare asupra terenurilor sus 
menționate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022, este necesar ca 
prevederile art. 2 ale Hotărârilor Consiliului Județean Prahova nr. 113/2021 și nr. 208/2021 să-și înceteze 
aplicabilitatea.  

Față de cele prezentate mai sus, consider necesar si oportun proiectul de hotărâre privind 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022 referitoare la darea în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unor imobile proprietate publică a 
județului 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                                             
Nr. 13777/16.06.2022 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022 

referitoare la darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova a unor imobile proprietate publică a județului Prahova 

 
 

Conform prevederilor 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 din alte bunuri de uz 

sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă 

nu sunt declarate prin lege ca fiind de uz sau de interes public naţional”.  

Potrivit prevederilor art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare,  unităţile administrativ-teritoriale pot da, prin 

hotărâre, imobile din patrimoniul lor în administrarea regiilor autonome, sau, după caz, 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale și altor instituţii publice de interes 

naţional, judeţean ori local. 

Prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 113/22.06.2021 s-a aprobat 

introducerea în domeniul public al județului Prahova și darea în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unui teren situat în orașul 

Boldești Scăeni, identificat cu număr cadastral 24265. 

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 208/29.09.2021 s-a 

aprobat introducerea în domeniul public al județului Prahova și darea în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unui teren situat în 

comuna Râfov , identificat cu număr cadastral 25178. 

Ulterior, prin Hotărârea nr. 74/2022 a Consiliului Județean Prahova s-a aprobat darea 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a 

unor imobile proprietate publică a județului Prahova, inclusiv a terenurilor situate în orașul 

Boldești Scăeni, respectiv în comuna Râfov. 

 

 

 



 

În conformitate cu prevederile art. 300 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul acestui 

drept.  

Astfel, în vederea înscrierii în cartea funciară  a dreptului de administrare asupra 

terenurilor sus menționate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 

74/2022, este necesar ca prevederile art. 2 ale Hotărârilor Consiliului Județean Prahova nr. 

113/2021 și nr. 208/2021 să-și înceteze aplicabilitatea.  

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

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 74/2022 referitoare la darea în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a unor imobile 

proprietate publică a județului Prahova. 

  

 
DIRECTOR EXECUTIV 

MIHAELA IRINA IAMANDI 
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