
ROMÂNIA         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii nr. 293/2021 a Consiliului Județean Prahova 
privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită și modificarea  

suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova,  
situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2–4 și Șoseaua Vestului nr. 

14–16  
 

Având în vedere : 
  - Referatul de aprobare nr. 18399/10.08.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova şi Raportul nr. 18457/11.08.2022 al Direcției Patrimoniu, prin care 
se propune modificarea Hotărârii nr. 293/2021 a Consiliului Județean Prahova 
privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită și modificarea 
suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate 
în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2–4 și Șoseaua Vestului nr. 14–16; 

- Prevederile art. 861 alin. (3) şi art. 874 din Legea nr. 287/2009, privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 293/2021 a Consiliului Județean Prahova;  
În temeiul prevederilor art. 108 lit.d), art. 173 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a), art. 

182 alin.(1) și (2), art. 196 alin.(1) lit.a) și art. 349 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,    

   
Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 12 din anexa la Hotărârea nr. 

293/2021 a Consiliului Județean Prahova, prin suplimentarea spațiilor atribuite 
Clubului sportiv „Activ Prahova Ploiești”, în imobilul proprietate publică a judeţului 
Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, de la 80,25 mp la 
104,25 mp, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 293/2021 a Consiliului Județean 
Prahova, rămân neschimbate. 

Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL, 
     Hermina-Adi Bîgiu 

 
 

Ploieşti, 31 august 2022 
 
Nr. 218 



ROMÂNIA             ANEXĂ 
JUDEŢUL PRAHOVA           la Hotărârea nr. __________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN          din data de ______________ 
 
 
 
 
 
 
 

Date de identificare a spațiilor din imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, 
situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 

 
 

Club Sportiv „ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI” 
 

Nr
crt Etaj Număr de 

cameră 

Suprafață în 
exclusivitate 

mp 

Suprafață  
spații comune 

mp 
1 

7 

701 10,50 

34,75 
2 713 16,00 
3 718 24,88 
4 720 18,12 

Total mp 
69,50 34,75 

104,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 18399/10.08.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 293/2021 a  

Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință 
gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a 

județului Prahova, situate în municipiul Ploiești,  
B-dul Republicii nr. 2–4 și Șoseaua Vestului nr. 14–16  

 
 
 

Clubul sportiv „Activ Prahova Ploiești” îşi desfăşoară activitatea în imobilul 
proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii 
nr. 2 – 4, având atribuite în folosinţă gratuită spaţii în suprafaţă totală de 80,25 mp, 
respectiv 53,50 mp spații în exclusivitate și 26,75 mp spații comune. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 14727/28.06.2022, 
Clubul sportiv „Activ Prahova Ploiești”, solicită suplimentarea spațiului necesar 
desfășurării în bune condiții a activității. 

Având în vedere cele prezentate considerăm oportună atribuirea în folosinţă 
gratuită a unor spaţii Clubului sportiv „Activ Prahova Ploiești” în imobilul proprietate 
publică a județului Prahova, situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4. 

Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect 
de hotărâre.  

În raport cu cele prezentate, propunem Consiliului județean spre aprobare 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 293/2021 a Consiliului Județean 
Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită și modificarea 
suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în 
municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2–4 și Șoseaua Vestului nr. 14–16. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA – CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PATRIMONIU 
Nr. 18457/11.08.2022 
 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 293/2021 a  

Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință 
gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a 

județului Prahova, situate în municipiul Ploiești,  
B-dul Republicii nr. 2–4 și Șoseaua Vestului nr. 14–16  

 
 
 

Clubul sportiv „Activ Prahova Ploiești” îşi desfăşoară activitatea în imobilul 
proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii 
nr. 2 – 4, având atribuite în folosinţă gratuită spaţii în suprafaţă totală de 80,25 mp, 
respectiv 53,50 mp spații în exclusivitate și 26,75 mp spații comune. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 14727/28.06.2022, 
Clubul sportiv „Activ Prahova Ploiești”, solicită suplimentarea spațiului necesar 
desfășurării în bune condiții a activității. 

Având în vedere cele prezentate considerăm legală suplimentarea spațiilor 
atribuite Clubului sportiv „Activ Prahova Ploiești” de la 80,25 mp la 104,25 mp, 
respectiv 69,50 mp spații în exclusivitate și 34,75 mp spații comune în imobilul 
proprietate publică a județului Prahova, situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4. 

Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect 
de hotărâre.  

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 
293/2021 a Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în 
folosință gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în imobilele proprietate 
publică a județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2–4 și 
Șoseaua Vestului nr. 14–16. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Mihaela-Irina Iamandi 


