
 
R O M Â N I A                                                          
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                       
 

H O T Ă R Â R E 
privind inventarierea în domeniul privat al Județului Prahova a unui teren  

în suprafață 5573mp, situat în intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni,  
în vederea înscrierii în cartea funciară  

 
     Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr.16184/15.07.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr.16188/15.07.2022 al Direcţiei 
Patrimoniu şi al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică privind 
inventarierea în domeniul privat al Județului Prahova a unui teren în suprafață 5573 
mp, situat în intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni, în vederea înscrierii în cartea 
funciară; 

- Prevederile art. 552, art. 553 alin. (1) şi (4) şi ale art. 557 alin. (2)  din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 41 alin. (52) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 354, art. 355 și ale art. 357 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art.1 și ale art.4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 
privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu 
capital de stat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art.173 alin (1) lit. c), 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 inventarierea în domeniul privat al Județului Prahova a 
terenului în suprafață de 5573 mp, situat în intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni, 
Intrarea Pârâului nr. 4, tarla 58 Cc 2823, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
 Art.2 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate.                                                                                      
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu                                                                                                                          
  

                                                                                                           
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                       SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                 Hermina Adi Bîgiu 

                                                         
Ploieşti, 26 iulie 2022 
                
Nr. 183 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.16184/15.07.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind inventarierea în domeniul privat al Județului Prahova a unui teren 
în suprafață de 5573mp, situat în intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni, 

în vederea înscrierii în cartea funciară 
 
 

În urma inventarierii bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului 
Prahova, conform prevederilor art. 356 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, s-a constatat existența unui teren în suprafață de 5573 mp, situat în 
intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni, Intrarea Pârâului nr.4, tarla 58 Cc 2823. 

Conform prevederilor Deciziei nr. 1079/18.06.1966 a Sfatului Popular al 
Regiunii Ploieşti terenul  în suprafaţă 1850 mp a fost transmis din administrarea 
Întreprinderii Drum Nou Bucov în administrarea Sfatului Popular al Regiunii Ploieşti. 

De asemenea, conform prevederilor Deciziei nr.631/19.09.1972 a Comitetului 
Popular al Judeţului Prahova terenul în suprafaţă totală de 4.295 mp a fost transmis din 
administrarea Întreprinderii Drum Nou Bucov în administrarea Direcţiei de drumuri şi 
poduri – Ploieşti. 

Pe acest teren în suprafaţă totală de 6145 mp (suprafaţa din măsurători: 5573 
mp) se află edificate următoarele construcţii: Cabină poartă în suprafaţă construită de 
16 mp, Rampă în suprafaţă construită de 60 mp, Magazie în suprafaţă construită de 
321 mp şi o Hală în suprafaţă construită de 1275 mp.   

Aceste construcţii au făcut obiectul protocolului de predare-preluare nr.4204/ 
2589/16.06.2003 încheiat conform prevederilor art.6 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Prahova nr.27/01.06.1998 privind reorganizarea Regiei Autonome de 
Drumuri şi Poduri în Societatea Comercială pe acţiuni sub autoritatea Consiliului 
Judeţean.  

Ulterior, împotriva societății a fost deschisă procedura generală a insolvenței 
prin încheierea de ședință din data de 07.09.2011. În baza acestei proceduri, Just 
Insolv SPRL a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al debitoarei Drumuri 
și Poduri Prahova S.A. În data de 22.04.2013 a fost aprobat planul de reorganizare al 
debitoarei, iar în data de 10.05.2019 s-a dispus intrarea în faliment a societății.  

În cadrul planului de reorganizare al societății au fost valorificate prin vânzare 
la licitație activele aflate în patrimoniul acesteia, printre care și imobilele “Construcții 
industriale” situate în Boldești-Scăieni, str.Pârâului nr.3, județul Prahova. Imobilele 
respective au fost achiziționate de Societatea Achetrans Com S.R.L. 

Solicitarea lichidatorului judiciar adresată Tribunalului Prahova de a dispune 
închiderea procedurii ca urmare a lichidării patrimoniului societății a fost aprobată, iar 
prin Sentința nr.244/12.05.2021 instanța a hotărât închiderea procedurii și radierea 
societății debitoare din evidențele Oficiului Registrului Comerțului. 

 
 



Având în vedere această situaţie precum şi Procesul verbal nr.14941/30.06.2022 
al Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Prahova nr. 205/05.05.2022 privind constituirea Comisiei 
speciale având ca atribuţii întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al judeţului Prahova se impune inventarierea în 
domeniul privat al Județului Prahova a unui teren în suprafață de 5573 mp, situat în 
intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni, Intrarea Pârâului nr.4, tarla 58 Cc 2823, în 
vederea înscrierii în cartea funciară. 

Conform prevederilor art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
“Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrative-teritoriale este alcătuit din 
bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra 
acestor bunuri, statul sau unităţile administrative-teritoriale au drept de proprietate 
privată”.  

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                                           
Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică 
Nr. 16188/15.07.2022 

 
 

R A P O R T 
privind inventarierea în domeniul privat al Județului Prahova a unui teren 
în suprafață de 5573mp, situat în intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni, 

în vederea înscrierii în cartea funciară 
 

 
Conform prevederilor art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
“Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrative-teritoriale este alcătuit din 
bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra 
acestor bunuri, statul sau unităţile administrative-teritoriale au drept de proprietate 
privată”. 

În urma inventarierii bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului 
Prahova s-a constatat existența unui teren în suprafață de 5573 mp, situat în 
intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni, Intrarea Pârâuşui nr.4, tarla 58 Cc 2823.  

Conform prevederilor Deciziei nr. 1079/18.06.1966 a Sfatului Popular al 
Regiunii Ploieşti terenul  în suprafaţă 1850 mp a fost transmis din administrarea 
Întreprinderii Drum Nou Bucov în administrarea Sfatului Popular al Regiunii Ploieşti. 

De asemenea, conform prevederilor Deciziei nr.631/19.09.1972 a Comitetului 
Popular al Judeţului Prahova terenul în suprafaţă totală de 4.295 mp a fost transmis din 
administrarea Întreprinderii Drum Nou Bucov în administrarea Direcţiei de drumuri şi 
poduri – Ploieşti. 

Pe acest teren în suprafaţă totală de 6145 mp (suprafaţa din măsurători: 5573 
mp) se află edificate următoarele construcţii: Cabină poartă în suprafaţă construită de 
16 mp, Rampă în suprafaţă construită de 60 mp, Magazie în suprafaţă construită de 
321 mp şi o Hală în suprafaţă construită de 1275 mp.   

Aceste construcţii au făcut obiectul protocolului de predare-preluare nr.4204/ 
2589/16.06.2003 încheiat conform prevederilor art.6 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Prahova nr.27/01.06.1998 privind reorganizarea Regiei Autonome de 
Drumuri şi Poduri în Societatea Comercială pe acţiuni sub autoritatea Consiliului 
Judeţean.  

Ulterior, împotriva societății a fost deschisă procedura generală a insolvenței 
prin încheierea de ședință din data de 07.09.2011. În baza acestei proceduri, Just 
Insolv SPRL a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al debitoarei Drumuri 
și Poduri Prahova S.A. În data de 22.04.2013 a fost aprobat planul de reorganizare al 
debitoarei, iar în data de 10.05.2019 s-a dispus intrarea în faliment a societății.  

În cadrul planului de reorganizare al societății au fost valorificate prin vânzare 
la licitație activele aflate în patrimoniul acesteia, printre care și imobilele “Construcții 
industriale” situate în Boldești-Scăeni, str.Pârâului nr.3, județul Prahova.  

Conform Procesului verbal de adjudecare încheiat la data de 04.06.2020 aceste 
construcții se află edificate pe un teren pentru care Societatea Drumuri și Poduri 
Prahova S.A a încercat obținerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate 



conform Hotărârii Guvernului nr.834/1991, procedura nefiind finalizată. Ulterior,  
construcțiile respective au fost achiziționate de Societatea Achetrans Com S.R.L. 

Solicitarea lichidatorului judiciar adresată Tribunalului Prahova de a dispune 
închiderea procedurii ca urmare a lichidării patrimoniului societății a fost aprobată, iar 
prin Sentința nr.244/12.05.2021 instanța a hotărât închiderea procedurii și radierea 
societății debitoare din evidențele Oficiului Registrului Comerțului. 

Menţionăm că, adresa imobilului este Boldeşti-Scăeni, Intrarea Pârâului nr.4 
conform Adeverinţei nr.561/19.01.2017 emisă de Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Conform prevederilor art.1 din Hotărârea nr. 834/1991 privind stabilirea şi 
evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, 
actualizată, cu modificările și completările ulterioare: “Terenurile aflate în patrimoniul 
societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării acestora, necesare 
desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determină, pentru 
societăţile comerciale înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, de către organele care, 
potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile 
comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către 
autoritatea administrativă publică judeţeană”.  

Totodată, conform prevederilor art.4 alin.(1) din aceeași hotărâre: “Terenurile 
disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparţin proprietăţii private a 
comunelor, oraşelor sau judeţelor şi se constituie în “Fond special destinat realizării de 
investiţii sau desfăşurării unor activităţi economice“, administrat de autorităţile 
administraţiei publice locale“.   

 Având în vedere că înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza unui act 
emis de autoritățile administrative, precum și Procesul verbal nr. 14941/30.06.2022 al 
Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al judeţului Prahova, 
constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Prahova nr. 
205/05.05.2022, este necesar inventarierea în domeniul public al Județului Prahova a 
terenului în suprafață măsurată de 5573 mp, situat în intravilanul Oraşului Boldeşti-
Scăeni, Intrarea Pârâului nr.4, tarla 58 Cc 2823, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
inventarierea în domeniul privat al Județului Prahova a unui teren în suprafață de 5573 
mp, situat în intravilanul Oraşului Boldeşti-Scăeni, în vederea înscrierii în cartea 
funciară. 
   
   Direcţia Patrimoniu                                                   Direcţia Juridic Contencios şi  
                                                                                                Administraţie Publică   
    Director Executiv,                                                               Director Executiv, 
  Mihaela-Irina Iamandi                                                     Alina Georgiana Tincă 
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