
 
ROMÂNIA                                                       
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin  

domeniului privat al Judeţului Prahova 
    
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 20783/12.09.2022 al domnului Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 20786/12.09.2022 al Direcţiei Patrimoniu şi 
al Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Publică prin care se propune atestarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Prahova ; 

- Procesul verbal nr. 19461/25.08.2022 al Comisiei speciale de inventariere desemnată 
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova nr. 205/05.05.2022 privind 
constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi 
privat al judeţului Prahova; 

- Prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- 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.354, art.355 şi ale art.357 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(1) art.4 şi art.6 alin.(1) din Anexa la Hotărârea Guvernului 
României nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat  al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi 
al judeţelor; 

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 inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului 
Prahova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
                                                                                                                                                                     

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                    Hermina Adi Bîgiu 
 
 
Ploiești, 29 septembrie 2022  
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.20783/12.09.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului privat al Judeţului Prahova 
    

Conform prevederilor art.354 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare : “Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale este 

alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public“. 

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, 

precum și a Procesului verbal nr. 19461/25.08.2022 al Comisiei speciale de 

inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al judeţului Prahova 

desemnată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova nr 

205/05.05.2022 situația bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Prahova 

este următoarea: 

1.Conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 332/09.02.2000 

la Biroul notarului public Barbu Floarea, Consiliul Judeţean Prahova  a cumpărat 

imobilul situat în Municipiul Ploieşti, str.Gheorghe Ţiţeica nr.4, compus din 

Construcţia C1 (S+P+3 etaje) în suprafaţă construită la sol de 321 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 1335 mp, identificată cu numărul cadastral 137497 – C1, construcţia C2 

în suprafaţă construită la sol de 25 mp şi suprafaţă desfăşurată de 25 mp, identificată cu 

numărul cadastral 137497 – C2,  construcţia C3 în suprafaţă construită la sol de 11 mp 

şi suprafaţă desfăşurată de 11 mp, identificată cu numărul cadastral 137497 – C3, 

construcţia C4 în suprafaţă construită la sol de 20 mp şi suprafaţă desfăşurată de 20 mp, 

identificată cu numărul cadastral 137497 – C4. Imobilul este înscris în Cartea funcară 



nr.137497 a Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte funciară pentru 

informare nr.56043/27.04.2022.   

 2. Prin Hotărârea Guvernului României nr.867/2002 în data de 03.02.2003 a fost 

încheiat Protocolul privind trecerea imobilului situat în Municipiul Ploieşti, 

str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu nr.13) compus din construcţie 

P+2 şi teren aferent în suprafaţă de 1350 mp din domeniul privat al statului şi din 

administarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Judeţului Prahova 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova. 

 Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.86/2004, în data de 

07.09.2004 Consiliul Judeţean Prahova prin Direcţia Generală de Patrimoniu Judeţean 

Prahova a predat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti imobilul 

situat în Municipiul Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu 

nr.13) compus din construcţie P+2 şi teren aferent în suprafaţă de 1350 mp. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.119/2004 s-a aprobat trecerea 

imobilului sus menţionat din domeniul public al Judeţului Prahova şi din administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti în domeniul privat al Judeţului Prahova şi în 

administrarea Direcţiei Generale de Patrimoniu Judeţean Prahova. 

 Conform actului de dezmembrare autentificat cu nr.2005/22.06.2007 la Biroul 

Notarului Public Minea Octavian imobilul a fost dezmembrat în 2 loturi, astfel:  

 - Lotul 1 – teren curţi construcţii în suprafaţă de 470 mp, situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18, judeţul Prahova, cu nr.cad provizoriu 100711, pe care se 

află construcţia C1-Centru Stomatologic nr.2, în suprafaţă de 239 mp. 

În acest imobil Județul Prahova are în proprietate următoarele apartamente: 

- apartamentul nr.18 în suprafață construită de 15,47 mp, suprafaţă utilă de 12,71 mp şi 

teren aferent în suprafață de 16,79 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U17, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U17 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56030/27.04.2022.   



- apartamentul nr.19 în suprafață construită de 32,26 mp, suprafaţă utilă de 26,75 mp şi 

teren aferent în suprafață de 35,52 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U13, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U13 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56029/27.04.2022.   

- apartamentul nr.20 în suprafață construită de 20,66 mp, suprafaţă utilă de 17,11 mp şi 

teren aferent în suprafață de 22,56 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-U4, 

înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U4 a Municipiului Ploieşti conform extrasului 

de Carte funciară pentru informare nr.56033/27.04.2022.   

- apartamentul nr.21 în suprafață construită de 32,30 mp, suprafaţă utilă de 26,85 mp şi 

teren aferent în suprafață de 35,44 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U18, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U18 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56034/27.04.2022.   

- apartamentul nr.22 în suprafață construită de 22,65 mp, suprafaţă utilă de 19,50 mp şi 

teren aferent în suprafață de 25,71 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U22, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U22 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56037/27.04.2022.   

 - Lotul II – teren curţi construcţii în suprafaţă de 566 mp, situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu nr.13), judeţul Prahova 

cu nr.cadastral provizoriu 100712. 

 Ulterior, prin Hotărârea nr.107/31.08.2009 Consiliul Județean Prahova a aprobat 

trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Direcţiei de 

Sănătate Publică Prahova a terenului în suprafaţă de 566 mp, identificat cu numărul 

cadastral 122597, înscris în Cartea funcară nr.122597 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.77363/10.06.2022.   

3.Prin Hotărârea nr.112/22.08.2005 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul prival al Judeţului Prahova al imobilului 

situat în Municipiul Ploieşti, str.Democraţiei nr.21 (actualmentr nr.23) compus din: 

Corp A,B,C,D şi teren aferent acestora. În urma sentinţei civile nr.146/2006, definitive 

şi irevocabilă, pronunţată în soluţionarea dosarului civil nr.4131/2005, Tribunalul 



Prahova a decis restituirea în natură a construcţiilor – corp A,B,C şi a terenului în 

suprafaţă totală de 1104 mp, în domeniul privat al Judeţului Prahova rămânând 

construcţia C1 (Corp D) în suprafaţă construită la sol de 133 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 133 mp, identificat cu numărul cadastral 136890 – C1, precum şi terenul 

aferent în suprafaţă de 412 mp, identificat cu numărul cadastral 136890. Imobilul este 

înscris în Cartea funcară nr.136890 a Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte 

funciară pentru informare nr.56065/27.04.2022.   
 
 4.Prin Hotărârea nr.131/26.10.2006, modificată prin Hotărârea nr.25/21.02.2007 

Consiliul Judeţean Prahova a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Judeţului Prahova a imobilului situat în Municipiul Ploieşti, str.Ardealului nr.4 

compus din construcţie Corp D  şi teren în suprafaţă de 1174 mp (din acte) şi 1159 mp 

(din măsurători).  În urma sentinţei civile nr.100/2004, definitivă şi irevocabilă, 

Tribunalul Prahova a decis restituirea în natură a construcţiei – corp D, terenul aferent 

acestei construcţii nu a făcut obiectul punerii în posesie, acesta rămânând în 

proprietatea privată a Judeţului Prahova. Ulterior, în baza Hotărârii nr. 36/31.03.2020 

prin care s-a aprobat dezmembrarea, în 2 loturi a terenului sus menţionat, a fost încheiat 

actul de dezmembrare autentificat sub nr. 179/14.04.2020 la Societatea Profesională 

Notarială Cursaru Nicolae Radu, după cum urmează:  Lotul 1 : compus din teren în 

suprafaţă de 621 mp identificat cu numărul cadastral 146042 situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Ardealului nr.4 şi Lotul 2 compus din teren în suprafaţă de 538 mp 

identificat cu numărul cadastral 146043 situat în Municipiul Ploieşti, str.Ardealului 

nr.4. Imobilele sunt înscrise în Cărţile funciare nr.146042 respectiv nr.146043/ 

Municipiului Ploieşti conform extraselor de Carte funciară pentru informare 

nr.56053/27.04.2022 şi nr.56066/27.04.2022.  
 
5.Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.15/25.02.2002 în 

proprietatea privată a Judeţului Prahova se află următoarele imobile:  

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str.Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

13, etj.4 cu suprafaţă utilă de 46,86 mp şi teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp, 

identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U9, conform extrasului de Carte funciară 

pentru informare nr.56048/27.04.2022. 



-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str.Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 14, 

etj.4 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent în 

suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U10, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56055/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

15, etj.4 cu suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă utilă de 74,25 mp şi teren aferent în 

suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U11, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56061/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

16, etj.4 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U12, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56038/27.04.2022. 

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

17, etj.5 cu suprafaţă utilă de 36,38 mp, balcon cu suprafaţa de 3,50 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 6,91 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U13, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56049/27.04.2022. 

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

21, etj.6 cu suprafaţă construită de 47 mp, suprafaţă utilă de 36,86 mp, balcon cu 

suprafaţa de 3,50 mp şi teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp, identificat cu numărul 

cadastral 127786-C1-U15, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.56057/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

22, etj.6 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp şi teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, 

identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U16, conform extrasului de Carte funciară 

pentru informare nr.56063/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

23, etj.6 cu suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu 

suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul 

cadastral 127786-C1-U17, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.56042/27.04.2022. 



-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

24, etj.6 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U18, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56051/27.04.2022. 
  

6. Prin Hotărârea nr.142/02.12.2003 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a terenului în 

suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.10, identificat cu 

numărul cadastral 137441. Imobilul este înscris în Cartea funciară nr.137441 a 

Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte funciară pentri informare 

nr.56070/27.04.2022.   
  

7.Prin Hotărârea nr.185/19.10.2010 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a terenului în 

suprafaţă de 61,3394 ha situat în Comuna Valea Doftanei, compus din: 

-Teren în suprafaţă de 583631 mp, Tarla 45, parcela Ps455, Ps1106, Ps1107 identificat 

cu numărul cadastral 22662, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16351/27.04.2022.  

-Teren în suprafaţă de 6421 mp, Tarla 45, parcela Ps455 identificat cu numărul 

cadastral 22762, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16347/27.04.2022.  

-Teren în suprafaţă de 23342 mp, Tarla 45, parcela Ps455, Ps1106, Ps1107 identificat 

cu numărul cadastral 21962, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16349/27.04.2022.  
 
Având în vedere această situaţie precum şi Procesul verbal nr.19461/25.08.2022 

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, cu modificările şi completările ulterioare se 

impune atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului 

Prahova. 



În raport de cele sus menționate supun spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Judeţului 

Prahova. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                           DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS  
                                                                                               ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Nr.20786/12.09.2022 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului privat al Judeţului Prahova 
 
 

Conform prevederilor art.354 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare : “Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale este 

alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public“. 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova a fost 

însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.27/19.04.2001 privind inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Având în vedere cele sus menționate, precum și Procesul verbal nr. 

19461/25.08.2022 al Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al judeţului Prahova desemnată prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Prahova nr 205/05.05.2022, situația bunurilor care aparțin 

domeniului privat al Județului Prahova este următoarea: 

1.Conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 332/09.02.2000 

la Biroul notarului public Barbu Floarea, Consiliul Judeţean Prahova  a cumpărat 

imobilul situat în Municipiul Ploieşti, str.Gheorghe Ţiţeica nr.4, compus din 

Construcţia C1 (S+P+3 etaje) în suprafaţă construită la sol de 321 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 1335 mp, identificată cu numărul cadastral 137497 – C1, construcţia C2 

în suprafaţă construită la sol de 25 mp şi suprafaţă desfăşurată de 25 mp, identificată cu 



numărul cadastral 137497 – C2,  construcţia C3 în suprafaţă construită la sol de 11 mp 

şi suprafaţă desfăşurată de 11 mp, identificată cu numărul cadastral 137497 – C3, 

construcţia C4 în suprafaţă construită la sol de 20 mp şi suprafaţă desfăşurată de 20 mp, 

identificată cu numărul cadastral 137497 – C4. Imobilul este înscris în Cartea funcară 

nr.137497 a Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte funciară pentru 

informare nr.56043/27.04.2022.   

 2. Prin Hotărârea Guvernului României nr.867/2002 în data de 03.02.2003 a fost 

încheiat Protocolul privind trecerea imobilului situat în Municipiul Ploieşti, 

str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu nr.13) compus din construcţie 

P+2 şi teren aferent în suprafaţă de 1350 mp din domeniul privat al statului şi din 

administarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Judeţului Prahova 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova. 

 Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.86/2004, în data de 

07.09.2004 Consiliul Judeţean Prahova prin Direcţia Generală de Patrimoniu Judeţean 

Prahova a predat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti imobilul 

situat în Municipiul Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu 

nr.13) compus din construcţie P+2 şi teren aferent în suprafaţă de 1350 mp. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.119/2004 s-a aprobat trecerea 

imobilului sus menţionat din domeniul public al Judeţului Prahova şi din administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti în domeniul privat al Judeţului Prahova şi în 

administrarea Direcţiei Generale de Patrimoniu Judeţean Prahova. 

 Conform actului de dezmembrare autentificat cu nr.2005/22.06.2007 la Biroul 

Notarului Public Minea Octavian imobilul a fost dezmembrat în 2 loturi, astfel:  

 - Lotul 1 – teren curţi construcţii în suprafaţă de 470 mp, situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18, judeţul Prahova, cu nr.cad provizoriu 100711, pe care se 

află construcţia C1-Centru Stomatologic nr.2, în suprafaţă de 239 mp. 

În acest imobil Județul Prahova are în proprietate următoarele apartamente: 



- apartamentul nr.18 în suprafață construită de 15,47 mp, suprafaţă utilă de 12,71 mp şi 

teren aferent în suprafață de 16,79 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U17, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U17 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56030/27.04.2022.   

- apartamentul nr.19 în suprafață construită de 32,26 mp, suprafaţă utilă de 26,75 mp şi 

teren aferent în suprafață de 35,52 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U13, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U13 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56029/27.04.2022.   

- apartamentul nr.20 în suprafață construită de 20,66 mp, suprafaţă utilă de 17,11 mp şi 

teren aferent în suprafață de 22,56 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-U4, 

înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U4 a Municipiului Ploieşti conform extrasului 

de Carte funciară pentru informare nr.56033/27.04.2022.   

- apartamentul nr.21 în suprafață construită de 32,30 mp, suprafaţă utilă de 26,85 mp şi 

teren aferent în suprafață de 35,44 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U18, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U18 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56034/27.04.2022.   

- apartamentul nr.22 în suprafață construită de 22,65 mp, suprafaţă utilă de 19,50 mp şi 

teren aferent în suprafață de 25,71 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U22, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U22 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56037/27.04.2022.   

 - Lotul II – teren curţi construcţii în suprafaţă de 566 mp, situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu nr.13), judeţul Prahova 

cu nr.cadastral provizoriu 100712. 

 Ulterior, prin Hotărârea nr.107/31.08.2009 Consiliul Județean Prahova a aprobat 

trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Direcţiei de 

Sănătate Publică Prahova a terenului în suprafaţă de 566 mp, identificat cu numărul 

cadastral 122597, înscris în Cartea funcară nr.122597 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.77363/10.06.2022.   



3.Prin Hotărârea nr.112/22.08.2005 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul prival al Judeţului Prahova al imobilului 

situat în Municipiul Ploieşti, str.Democraţiei nr.21 (actualmentr nr.23) compus din: 

Corp A,B,C,D şi teren aferent acestora. În urma sentinţei civile nr.146/2006, definitive 

şi irevocabilă, pronunţată în soluţionarea dosarului civil nr.4131/2005, Tribunalul 

Prahova a decis restituirea în natură a construcţiilor – corp A,B,C şi a terenului în 

suprafaţă totală de 1104 mp, în domeniul privat al Judeţului Prahova rămânând 

construcţia C1 (Corp D) în suprafaţă construită la sol de 133 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 133 mp, identificat cu numărul cadastral 136890 – C1, precum şi terenul 

aferent în suprafaţă de 412 mp, identificat cu numărul cadastral 136890. Imobilul este 

înscris în Cartea funcară nr.136890 a Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte 

funciară pentru informare nr.56065/27.04.2022.   

 4.Prin Hotărârea nr.131/26.10.2006, modificată prin Hotărârea nr.25/21.02.2007 

Consiliul Judeţean Prahova a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Judeţului Prahova a imobilului situat în Municipiul Ploieşti, str.Ardealului nr.4 

compus din construcţie Corp D  şi teren în suprafaţă de 1174 mp (din acte) şi 1159 mp 

(din măsurători).  În urma sentinţei civile nr.100/2004, definitivă şi irevocabilă, 

Tribunalul Prahova a decis restituirea în natură a construcţiei – corp D, terenul aferent 

acestei construcţii nu a făcut obiectul punerii în posesie, acesta rămânând în 

proprietatea privată a Judeţului Prahova. Ulterior, în baza Hotărârii nr. 36/31.03.2020 

prin care s-a aprobat dezmembrarea, în 2 loturi a terenului sus menţionat, a fost încheiat 

actul de dezmembrare autentificat sub nr. 179/14.04.2020 la Societatea Profesională 

Notarială Cursaru Nicolae Radu, după cum urmează:  Lotul 1 : compus din teren în 

suprafaţă de 621 mp identificat cu numărul cadastral 146042 situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Ardealului nr.4 şi Lotul 2 compus din teren în suprafaţă de 538 mp 

identificat cu numărul cadastral 146043 situat în Municipiul Ploieşti, str.Ardealului 

nr.4. Imobilele sunt înscrise în Cărţile funciare nr.146042 respectiv nr.146043/ 

Municipiului Ploieşti conform extraselor de Carte funciară pentru informare 

nr.56053/27.04.2022 şi nr.56066/27.04.2022.  



5.Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.15/25.02.2002 în 

proprietatea privată a Judeţului Prahova se află următoarele imobile:  

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str.Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

13, etj.4 cu suprafaţă utilă de 46,86 mp şi teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp, 

identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U9, conform extrasului de Carte funciară 

pentru informare nr.56048/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str.Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 14, 

etj.4 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent în 

suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U10, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56055/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

15, etj.4 cu suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă utilă de 74,25 mp şi teren aferent în 

suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U11, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56061/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

16, etj.4 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U12, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56038/27.04.2022. 

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

17, etj.5 cu suprafaţă utilă de 36,38 mp, balcon cu suprafaţa de 3,50 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 6,91 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U13, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56049/27.04.2022. 

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

21, etj.6 cu suprafaţă construită de 47 mp, suprafaţă utilă de 36,86 mp, balcon cu 

suprafaţa de 3,50 mp şi teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp, identificat cu numărul 

cadastral 127786-C1-U15, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.56057/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

22, etj.6 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp şi teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, 



identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U16, conform extrasului de Carte funciară 

pentru informare nr.56063/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

23, etj.6 cu suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu 

suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul 

cadastral 127786-C1-U17, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.56042/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

24, etj.6 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U18, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56051/27.04.2022. 

 6. Prin Hotărârea nr.142/02.12.2003 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a terenului în 

suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.10, identificat cu 

numărul cadastral 137441. Imobilul este înscris în Cartea funciară nr.137441 a 

Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte funciară pentri informare 

nr.56070/27.04.2022.   

 7.Prin Hotărârea nr.185/19.10.2010 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a terenului în 

suprafaţă de 61,3394 ha situat în Comuna Valea Doftanei, compus din: 

-Teren în suprafaţă de 583631 mp, Tarla 45, parcela Ps455, Ps1106, Ps1107 identificat 

cu numărul cadastral 22662, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16351/27.04.2022.  

-Teren în suprafaţă de 6421 mp, Tarla 45, parcela Ps455 identificat cu numărul 

cadastral 22762, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16347/27.04.2022.  

-Teren în suprafaţă de 23342 mp, Tarla 45, parcela Ps455, Ps1106, Ps1107 identificat 

cu numărul cadastral 21962, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16349/27.04.2022.  



În conformitate cu prevederile art. 553 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare: “Sunt obiect al 

proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor 

fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care 

alcătuiesc domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale” este 

necesară atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului 

Prahova. 

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

inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Prahova. 
    
DIRECŢIA PATRIMONIU                                        DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS                   
                                                                                            ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
   Mihaela Irina Iamandi                                                           Alina Georgiana Tincă 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr.19461/25.08.2022 
 

PROCES VERBAL  
   

 În baza Dispoziţiei 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, s-a întrunit Comisia specială pentru stabilirea documentelor necesare în 

vederea verificării documentaţiilor necesare iniţierii unui proiect de hotărâre de consiliu 

judeţean privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al 

Județului Prahova. 
 
1.Conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 332/09.02.2000 

la Biroul notarului public Barbu Floarea, Consiliul Judeţean Prahova  a cumpărat 

imobilul situat în Municipiul Ploieşti, str.Gheorghe Ţiţeica nr.4, compus din 

Construcţia C1 (S+P+3 etaje) în suprafaţă construită la sol de 321 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 1335 mp, identificată cu numărul cadastral 137497 – C1, construcţia C2 

în suprafaţă construită la sol de 25 mp şi suprafaţă desfăşurată de 25 mp, identificată cu 

numărul cadastral 137497 – C2,  construcţia C3 în suprafaţă construită la sol de 11 mp 

şi suprafaţă desfăşurată de 11 mp, identificată cu numărul cadastral 137497 – C3, 

construcţia C4 în suprafaţă construită la sol de 20 mp şi suprafaţă desfăşurată de 20 mp, 

identificată cu numărul cadastral 137497 – C4. Imobilul este înscris în Cartea funcară 

nr.137497 a Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte funciară pentru 

informare nr.56043/27.04.2022.   

 2. Prin Hotărârea Guvernului României nr.867/2002 în data de 03.02.2003 a fost 

încheiat Protocolul privind trecerea imobilului situat în Municipiul Ploieşti, 

str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu nr.13) compus din construcţie 

P+2 şi teren aferent în suprafaţă de 1350 mp din domeniul privat al statului şi din 



administarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Judeţului Prahova 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova. 

 Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.86/2004, în data de 

07.09.2004 Consiliul Judeţean Prahova prin Direcţia Generală de Patrimoniu Judeţean 

Prahova a predat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti imobilul 

situat în Municipiul Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu 

nr.13) compus din construcţie P+2 şi teren aferent în suprafaţă de 1350 mp. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.119/2004 s-a aprobat trecerea 

imobilului sus menţionat din domeniul public al Judeţului Prahova şi din administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti în domeniul privat al Judeţului Prahova şi în 

administrarea Direcţiei Generale de Patrimoniu Judeţean Prahova. 

 Conform actului de dezmembrare autentificat cu nr.2005/22.06.2007 la Biroul 

Notarului Public Minea Octavian imobilul a fost dezmembrat în 2 loturi, astfel:  

 - Lotul 1 – teren curţi construcţii în suprafaţă de 470 mp, situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18, judeţul Prahova, cu nr.cad provizoriu 100711, pe care se 

află construcţia C1-Centru Stomatologic nr.2, în suprafaţă de 239 mp. 

În acest imobil Județul Prahova are în proprietate următoarele apartamente: 

- apartamentul nr.18 în suprafață construită de 15,47 mp, suprafaţă utilă de 12,71 mp şi 

teren aferent în suprafață de 16,79 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U17, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U17 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56030/27.04.2022.   

- apartamentul nr.19 în suprafață construită de 32,26 mp, suprafaţă utilă de 26,75 mp şi 

teren aferent în suprafață de 35,52 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U13, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U13 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56029/27.04.2022.   

- apartamentul nr.20 în suprafață construită de 20,66 mp, suprafaţă utilă de 17,11 mp şi 

teren aferent în suprafață de 22,56 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-U4, 



înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U4 a Municipiului Ploieşti conform extrasului 

de Carte funciară pentru informare nr.56033/27.04.2022.   

- apartamentul nr.21 în suprafață construită de 32,30 mp, suprafaţă utilă de 26,85 mp şi 

teren aferent în suprafață de 35,44 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U18, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U18 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56034/27.04.2022.   

- apartamentul nr.22 în suprafață construită de 22,65 mp, suprafaţă utilă de 19,50 mp şi 

teren aferent în suprafață de 25,71 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U22, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U22 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56037/27.04.2022.   

 - Lotul II – teren curţi construcţii în suprafaţă de 566 mp, situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu nr.13), judeţul Prahova 

cu nr.cadastral provizoriu 100712. 

 Ulterior, prin Hotărârea nr.107/31.08.2009 Consiliul Județean Prahova a aprobat 

trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Direcţiei de 

Sănătate Publică Prahova a terenului în suprafaţă de 566 mp, identificat cu numărul 

cadastral 122597, înscris în Cartea funcară nr.122597 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.77363/10.06.2022.   

3.Prin Hotărârea nr.112/22.08.2005 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova al imobilului 

situat în Municipiul Ploieşti, str.Democraţiei nr.21 (actualmente nr.23) compus din: 

Corp A,B,C,D şi teren aferent acestora. În urma sentinţei civile nr.146/2006, definitivă 

şi irevocabilă, pronunţată în soluţionarea dosarului civil nr.4131/2005, Tribunalul 

Prahova a decis restituirea în natură a construcţiilor – corp A,B,C şi a terenului în 

suprafaţă totală de 1104 mp, în domeniul privat al Judeţului Prahova rămânând 

construcţia C1 (Corp D) în suprafaţă construită la sol de 133 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 133 mp, identificat cu numărul cadastral 136890 – C1, precum şi terenul 

aferent în suprafaţă de 412 mp, identificat cu numărul cadastral 136890. Imobilul este 



înscris în Cartea funcară nr.136890 a Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte 

funciară pentru informare nr.56065/27.04.2022.   

 4.Prin Hotărârea nr.131/26.10.2006, modificată prin Hotărârea nr.25/21.02.2007 

Consiliul Judeţean Prahova a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Judeţului Prahova a imobilului situat în Municipiul Ploieşti, str.Ardealului nr.4 

compus din construcţie Corp D  şi teren în suprafaţă de 1174 mp (din acte) şi 1159 mp 

(din măsurători).  În urma sentinţei civile nr.100/2004, definitivă şi irevocabilă, 

Tribunalul Prahova a decis restituirea în natură a construcţiei – corp D, terenul aferent 

acestei construcţii nu a făcut obiectul punerii în posesie, acesta rămânând în 

proprietatea privată a Judeţului Prahova. Ulterior, în baza Hotărârii nr. 36/31.03.2020 

prin care s-a aprobat dezmembrarea, în 2 loturi a terenului sus menţionat, a fost încheiat 

actul de dezmembrare autentificat sub nr. 179/14.04.2020 la Societatea Profesională 

Notarială Cursaru Nicolae Radu, după cum urmează:  Lotul 1 : compus din teren în 

suprafaţă de 621 mp identificat cu numărul cadastral 146042 situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Ardealului nr.4 şi Lotul 2 compus din teren în suprafaţă de 538 mp 

identificat cu numărul cadastral 146043 situat în Municipiul Ploieşti, str.Ardealului 

nr.4. Imobilele sunt înscrise în Cărţile funciare nr.146042 respectiv nr.146043/ 

Municipiului Ploieşti conform extraselor de Carte funciară pentru informare 

nr.56053/27.04.2022 şi nr.56066/27.04.2022.  

5.Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.15/25.02.2002 în 

proprietatea privată a Judeţului Prahova se află următoarele imobile:  

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str.Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

13, etj.4 cu suprafaţă utilă de 46,86 mp şi teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp, 

identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U9, conform extrasului de Carte funciară 

pentru informare nr.56048/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str.Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 14, 

etj.4 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent în 

suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U10, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56055/27.04.2022. 



-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

15, etj.4 cu suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă utilă de 74,25 mp şi teren aferent în 

suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U11, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56061/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

16, etj.4 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U12, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56038/27.04.2022. 

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

17, etj.5 cu suprafaţă utilă de 36,38 mp, balcon cu suprafaţa de 3,50 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 6,91 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U13, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56049/27.04.2022. 

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

21, etj.6 cu suprafaţă construită de 47 mp, suprafaţă utilă de 36,86 mp, balcon cu 

suprafaţa de 3,50 mp şi teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp, identificat cu numărul 

cadastral 127786-C1-U15, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.56057/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

22, etj.6 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp şi teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, 

identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U16, conform extrasului de Carte funciară 

pentru informare nr.56063/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

23, etj.6 cu suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu 

suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul 

cadastral 127786-C1-U17, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.56042/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, apartament 

24, etj.6 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent 

în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U18, conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56051/27.04.2022. 



 6. Prin Hotărârea nr.142/02.12.2003 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a terenului în 

suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.10, identificat cu 

numărul cadastral 137441. Imobilul este înscris în Cartea funciară nr.137441 a 

Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte funciară pentri informare 

nr.56070/27.04.2022.   

 7.Prin Hotărârea nr.185/19.10.2010 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a terenului în 

suprafaţă de 61,3394 ha situat în Comuna Valea Doftanei, compus din: 

-Teren în suprafaţă de 583631 mp, Tarla 45, parcela Ps455, Ps1106, Ps1107 identificat 

cu numărul cadastral 22662, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16351/27.04.2022.  

-Teren în suprafaţă de 6421 mp, Tarla 45, parcela Ps455 identificat cu numărul 

cadastral 22762, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16347/27.04.2022.  

-Teren în suprafaţă de 23342 mp, Tarla 45, parcela Ps455, Ps1106, Ps1107 identificat 

cu numărul cadastral 21962, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16349/27.04.2022.  

Cu sprijinul secretariatului tehnic numit prin Dispoziţia nr.220/19.05.2022 a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, modificată prin Dispoziția 

nr.366/04.08.2022 conform procesului verbal de constatare nr.19101/23.08.2022 au 

fost verificate următoarele documente: 
 
-Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 332/09.02.2000 la Biroul notarului 

public Barbu Floarea; 

-Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56043/27.04.2022; 

-Protocol de pradare primire nr.986/857/03.02.2003; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.86/2004; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.119/2004; 

-Actul de dezmembrare autentificat cu nr.2005/22.06.2007 la Biroul Notarului Public 

Minea Octavian; 



-Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.107/31.08.2009; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56030/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56029/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56033/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56034/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56037/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.77363/10.06.2022; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.112/22.08.2005; 

- Sentinţa civilă nr.146/2006 a Tribunalului Prahova; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56065/27.04.2022; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.131/26.10.2006; 

- Hotărârea Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.25/21.02.2007 ; 

- Sentinţa civilă nr.100/2004 a Tribumalului Prahova; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 36/31.03.2020; 

- Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 179/14.04.2020 la Societatea Profesională 

Notarială Cursaru Nicolae Radu; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56053/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56066/27.04.2022; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.15/25.02.2002; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56048/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56055/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56061/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56038/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56049/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56057/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56063/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56042/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56051/27.04.2022; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.142/02.12.2003; 

- Extrasul de Carte funciară pentri informare nr.56070/27.04.2022; 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.185/19.10.2010; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.16347/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.16349/27.04.2022. 

 

 

De asemenea, au fost analizate şi valorile de inventar ale imobilelor sus 

menţionate conform fişelor mijloacelor fixe la data de 23.08.2022. 

În urma acestor verificări s-a constatat că au fost întunite toate condiţiile legale şi 

propunem iniţierea unui proiect de Hotărâre de consiliu judeţean pentru atestarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Prahova. 
 

Comisia specială: 
  

Preşedinte: Dumitru Tudone 
 
 
Membri:    Hermina Adi Bîgiu   

 
 
Maria Dovîncă                 
 
 
Mihaela Irina Iamandi 
 
 
Alina Georgiana Tincă 
 
 
Magdalena Daniela Muscalu 
 
 
Daniel Minculescu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 19101/23.08.2022 
 

PROCES VERBAL DE CONSTATARE 

                                                   ÎNCHEIAT ASTAZI  23.08.2022 
 

În data de 23.08.2022 s-a întrunit secretariatul tehnic al Comisiei speciale numit 

prin Dispoziţia nr.220/19.05.2022 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, 

modificată prin Dispoziția nr. 366/04.08.2022 în vederea verificării documentaţiilor 

necesare iniţierii unui proiect de hotărâre de consiliu judeţean privind atestarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Prahova. 

1.Conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 332/09.02.2000 

la Biroul notarului public Barbu Floarea, Consiliul Judeţean Prahova  a cumpărat 

imobilul situat în Municipiul Ploieşti, str.Gheorghe Ţiţeica nr.4, compus din 

Construcţia C1 (S+P+3 etaje) în suprafaţă construită la sol de 321 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 1335 mp, identificată cu numărul cadastral 137497 – C1, construcţia C2 

în suprafaţă construită la sol de 25 mp şi suprafaţă desfăşurată de 25 mp, identificată cu 

numărul cadastral 137497 – C2,  construcţia C3 în suprafaţă construită la sol de 11 mp 

şi suprafaţă desfăşurată de 11 mp, identificată cu numărul cadastral 137497 – C3, 

construcţia C4 în suprafaţă construită la sol de 20 mp şi suprafaţă desfăşurată de 20 mp, 

identificată cu numărul cadastral 137497 – C4. Imobilul este înscris în Cartea funcară 

nr.137497 a Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte funciară pentru 

informare nr.56043/27.04.2022.   

2. Prin Hotărârea Guvernului României nr.867/2002 în data de 03.02.2003 a fost 

încheiat Protocolul privind trecerea imobilului situat în Municipiul Ploieşti, 

str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu nr.13) compus din construcţie 

P+2 şi teren aferent în suprafaţă de 1350 mp din domeniul privat al statului şi din 

administarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Judeţului Prahova 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova. 

 Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.86/2004, în 

data de 07.09.2004 Consiliul Judeţean Prahova prin Direcţia Generală de Patrimoniu 



Judeţean Prahova a predat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 

imobilul situat în Municipiul Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache 

Ionescu nr.13) compus din construcţie P+2 şi teren aferent în suprafaţă de 1350 mp. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.119/2004 s-a aprobat trecerea 

imobilului sus menţionat din domeniul public al Judeţului Prahova şi din administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti în domeniul privat al Judeţului Prahova şi în 

administrarea Direcţiei Generale de Patrimoniu Judeţean Prahova. 

Conform actului de dezmembrare autentificat cu nr.2005/22.06.2007 la Biroul 

Notarului Public Minea Octavian imobilul a fost dezmembrat în 2 loturi, astfel:  

- Lotul 1 – teren curţi construcţii în suprafaţă de 470 mp, situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18, judeţul Prahova, cu nr.cad provizoriu 100711, pe care se 

află construcţia C1-Centru Stomatologic nr.2, în suprafaţă de 239 mp. 

În acest imobil, Județul Prahova are în proprietate următoarele apartamente: 

- apartamentul nr.18 în suprafață construită de 15,47 mp, suprafaţă utilă de 12,71 mp şi 

teren aferent în suprafață de 16,79 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U17, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U17 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56030/27.04.2022.   

- apartamentul nr.19 în suprafață construită de 32,26 mp, suprafaţă utilă de 26,75 mp şi 

teren aferent în suprafață de 35,52 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U13, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U13 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56029/27.04.2022.   

- apartamentul nr.20 în suprafață construită de 20,66 mp, suprafaţă utilă de 17,11 mp şi 

teren aferent în suprafață de 22,56 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-U4, 

înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U4 a Municipiului Ploieşti conform extrasului 

de Carte funciară pentru informare nr.56033/27.04.2022.   

- apartamentul nr.21 în suprafață construită de 32,30 mp, suprafaţă utilă de 26,85 mp şi 

teren aferent în suprafață de 35,44 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U18, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U18 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56034/27.04.2022.   



- apartamentul nr.22 în suprafață construită de 22,65 mp, suprafaţă utilă de 19,50 mp şi 

teren aferent în suprafață de 25,71 mp, identificat cu numărul cadastral 122596-C1-

U22, înscris în Cartea funcară nr.122596-C1-U22 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56037/27.04.2022.   

- Lotul II – teren curţi construcţii în suprafaţă de 566 mp, situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Mărăşeşti nr.18 (actualmente strada Tache Ionescu nr.13), judeţul Prahova 

cu nr.cadastral provizoriu 100712. 

Ulterior, prin Hotărârea nr.107/31.08.2009 Consiliul Județean Prahova a aprobat 

trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Prahova în administrarea Direcţiei de 

Sănătate Publică Prahova a terenului în suprafaţă de 566 mp, identificat cu numărul 

cadastral 122597, înscris în Cartea funcară nr.122597 a Municipiului Ploieşti conform 

extrasului de Carte funciară pentru informare nr.77363/10.06.2022.   

3.Prin Hotărârea nr.112/22.08.2005 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul prival al Judeţului Prahova al imobilului 

situat în Municipiul Ploieşti, str.Democraţiei nr.21 (actualmentr nr.23) compus din: 

Corp A,B,C,D şi teren aferent acestora. În urma sentinţei civile nr.146/2006, definitive 

şi irevocabilă, pronunţată în soluţionarea dosarului civil nr.4131/2005, Tribunalul 

Prahova a decis restituirea în natură a construcţiilor – corp A,B,C şi a terenului în 

suprafaţă totală de 1104 mp, în domeniul privat al Judeţului Prahova rămânând 

construcţia C1 (Corp D) în suprafaţă construită la sol de 133 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 133 mp, identificat cu numărul cadastral 136890 – C1, precum şi terenul 

aferent în suprafaţă de 412 mp, identificat cu numărul cadastral 136890. Imobilul este 

înscris în Cartea funcară nr.136890 a Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte 

funciară pentru informare nr.56065/27.04.2022.   

 4.Prin Hotărârea nr.131/26.10.2006, modificată prin Hotărârea nr.25/21.02.2007 

Consiliul Judeţean Prahova a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Judeţului Prahova a imobilului situat în Municipiul Ploieşti, str.Ardealului nr.4 

compus din construcţie Corp D  şi teren în suprafaţă de 1174 mp (din acte) şi 1159 mp 

(din măsurători).  În urma sentinţei civile nr.100/2004, definitivă şi irevocabilă, 

Tribunalul Prahova a decis restituirea în natură a construcţiei – corp D, terenul aferent 



acestei construcţii nu a făcut obiectul punerii în posesie, acesta rămânând în 

proprietatea privată a Judeţului Prahova. Ulterior, în baza Hotărârii nr. 36/31.03.2020 

prin care s-a aprobat dezmembrarea, în 2 loturi a terenului sus menţionat, a fost încheiat 

actul de dezmembrare autentificat sub nr. 179/14.04.2020 la Societatea Profesională 

Notarială Cursaru Nicolae Radu, după cum urmează:  Lotul 1 : compus din teren în 

suprafaţă de 621 mp identificat cu numărul cadastral 146042 situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Ardealului nr.4 şi Lotul 2 compus din teren în suprafaţă de 538 mp 

identificat cu numărul cadastral 146043 situat în Municipiul Ploieşti, str.Ardealului 

nr.4. Imobilele sunt înscrise în Cărţile funciare nr.146042 respectiv nr.146043/ 

Municipiului Ploieşti conform extraselor de Carte funciară pentru informare 

nr.56053/27.04.2022 şi nr.56066/27.04.2022.  

5.Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.15/25.02.2002 în 

proprietatea privată a Judeţului Prahova se află următoarele imobile:  

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str.Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 13, etj.4 cu suprafaţă utilă de 46,86 mp şi teren aferent în suprafaţă de 6,91 

mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U9, conform extrasului de Carte 

funciară pentru informare nr.56048/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str.Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 14, etj.4 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi 

teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-

U10, conform extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56055/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 15, etj.4 cu suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă utilă de 74,25 mp şi 

teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-

U11, conform extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56061/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 16, etj.4 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi 

teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-

U12, conform extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56038/27.04.2022. 



-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 17, etj.5 cu suprafaţă utilă de 36,38 mp, balcon cu suprafaţa de 3,50 mp şi 

teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U13, 

conform extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56049/27.04.2022. 

-garsonieră situată în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 21, etj.6 cu suprafaţă construită de 47 mp, suprafaţă utilă de 36,86 mp, 

balcon cu suprafaţa de 3,50 mp şi teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp, identificat cu 

numărul cadastral 127786-C1-U15, conform extrasului de Carte funciară pentru 

informare nr.56057/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 22, etj.6 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp şi teren aferent în suprafaţă de 13,26 

mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-U16, conform extrasului de Carte 

funciară pentru informare nr.56063/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 23, etj.6 cu suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă utilă de 74,25 mp, 

balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu 

numărul cadastral 127786-C1-U17, conform extrasului de Carte funciară pentru 

informare nr.56042/27.04.2022. 

-apartament situat în Municipiul Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bloc 33 U2, 

apartament 24, etj.6 cu suprafaţă utilă de 74,25 mp, balcon cu suprafaţa de 8,80 mp şi 

teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp, identificat cu numărul cadastral 127786-C1-

U18, conform extrasului de Carte funciară pentru informare nr.56051/27.04.2022. 

6. Prin Hotărârea nr.142/02.12.2003 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a terenului în 

suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.10, identificat cu 

numărul cadastral 137441. Imobilul este înscris în Cartea funciară nr.137441 a 

Municipiului Ploieşti conform extrasului de Carte funciară pentri informare 

nr.56070/27.04.2022.   



7.Prin Hotărârea nr.185/19.10.2010 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a terenului în 

suprafaţă de 61,3394 ha situat în Comuna Valea Doftanei, compus din: 

-Teren în suprafaţă de 583631 mp, Tarla 45, parcela Ps455, Ps1106, Ps1107 

identificat cu numărul cadastral 22662, conform extrasului de Carte funciară pentru 

informare nr.16351/27.04.2022.  

-Teren în suprafaţă de 6421 mp, Tarla 45, parcela Ps455 identificat cu numărul 

cadastral 22762, conform extrasului de Carte funciară pentru informare 

nr.16347/27.04.2022.  

-Teren în suprafaţă de 23342 mp, Tarla 45, parcela Ps455, Ps1106, Ps1107 

identificat cu numărul cadastral 21962, conform extrasului de Carte funciară pentru 

informare nr.16349/27.04.2022.  

Au fost verificate următoarele documente: 

-Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 332/09.02.2000 la Biroul notarului 

public Barbu Floarea; 

-Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56043/27.04.2022; 

-Protocol de pradare primire nr.986/857/03.02.2003; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.86/2004; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.119/2004; 

-Actul de dezmembrare autentificat cu nr.2005/22.06.2007 la Biroul Notarului Public 

Minea Octavian; 

-Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.107/31.08.2009; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56030/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56029/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56033/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56034/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56037/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.77363/10.06.2022; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.112/22.08.2005; 

- Sentinţa civilă nr.146/2006 a Tribunalului Prahova; 



- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56065/27.04.2022; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.131/26.10.2006; 

- Hotărârea Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.25/21.02.2007 ; 

- Sentinţa civilă nr.100/2004 a Tribumalului Prahova; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 36/31.03.2020; 

 

- Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 179/14.04.2020 la Societatea Profesională 

Notarială Cursaru Nicolae Radu; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56053/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56066/27.04.2022; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.15/25.02.2002; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56048/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56055/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56061/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56038/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56049/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56057/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56063/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56042/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.56051/27.04.2022; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.142/02.12.2003; 

- Extrasul de Carte funciară pentri informare nr.56070/27.04.2022; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.185/19.10.2010; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.16347/27.04.2022; 

- Extrasul de Carte funciară pentru informare nr.16349/27.04.2022. 

De asemenea, au fost analizate şi valorile de inventar ale imobilelor sus menţionate 

conform fişelor mijloacelor fixe la data de 12.08.2022. 

În urma acestor verificări s-a constatat că au fost întrunite toate condiţiile legale 

pentru  atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului 

Prahova. 
 



Preşedinte:  Daniela Filote                                   
 
 
Membri:     Valentin Șerbănoiu                           Antoanela Luiziana Mădălina Iosif 
 
  
                   Mădălina Maria Stănescu                  Tatiana Nistor 
 
 
                   Cristian Dîrstaru                                Iuliana Andreea Dogaru 
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ROMÂNIA                                  ANEXA  
JUDEŢUL PRAHOVA                       la Hotărârea nr...........  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                   din.................................                                           
 
 
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ATESTAREA  INVENTARULUI                                                                                                                                             
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC/ 
PRIVAT AL JUDEŢULUI PRAHOVA                                                                                                                                             
 
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                  AVIZAT                    

                                                                                                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                                                              Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 

I N V E N T A R U L 
BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL JUDEŢULUI PRAHOVA 

 
  

SECŢIUNEA I 
BUNURI IMOBILE 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

și/sau al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
(mii lei) 

Situaţia juridică actuală 
 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.6.4 Imobil 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Gheorghe Ţiţeica nr.4,  
  judeţul Prahova 
  C1 (S+P+3 etaje)  
  Suprafaţă construită la sol - 321 mp  
  Suprafaţă desfăşurată - 1335 mp, 

2000 1.746.800,00 

 Contract de vânzare-
cumpărare nr. 

332/09.02.2000 
Cartea funciară 

nr.137497/Ploieşti 
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  Număr cadastral 137497-C1. 
  C2 (P) ; 
  Suprafaţă construită la sol - 25 mp  
  Suprafaţă desfăşurată - 25 mp, 
  Număr cadastral 137497-C2 
. C3 (P) ; 
  Suprafaţă construită la sol - 11 mp  
  Suprafaţă desfăşurată - 11 mp, 
  Număr cadastral 137497-C3. 
  C4 (P) ; 
  Suprafaţă construită la sol - 20 mp  
  Suprafaţă desfăşurată - 20 mp, 
  Număr cadastral 137497-C4. 
 

2 4 Teren 

  Municipiul Ploiești, 
  Str. Tache Ionescu nr.13,  
  județul Prahova 
  Teren intravilan în suprafață de 566 mp. 
  Categoria de folosință curți construcții. 
  Număr cadastral 122597 
 

2003 

 
 
 

0,00 
 

Hotărârea Guvernului 
României nr.867/2002 
Act de dezmembrare 
nr.2005/22.06.2007 

Cartea funciară 
nr.122597/Ploieşti 

3 1.6.2 Imobil 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Democraţiei nr.23, 
  judeţul Prahova 
  C1:Suprafaţă construită la sol – 133 mp 
  Suprafaţă desfăşurată - 133 mp, 
  Număr cadastral 136890-C1 
  Teren aferent în suprafaţă de 412 mp 
  Număr cadastral 136890 
 

2005 

 
 
 
 

28,43 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.112/22.08.2005 

Cartea funciară 
nr.136890./Ploieşti 
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4 4 Imobil 

Municipiul Ploieşti,  
Str Ardealului nr. 4, 
judeţul Prahova 
-lotul 1 – teren în suprafaţă de 621 mp.  
Număr cadastral 146042. 
Tarla 432, Parcela CC3 
- lotul 2 –teren  în suprafaţă de 538 mp. 
Număr cadastral 146043. 
Tarla 432, Parcela 3. 
 
 

2006 

 
 
 
 

541.253,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.131/26.10.2006 

Cartea funciară 
nr.146042./Ploieşti 

Cartea funciară 
nr.146043./Ploieşti 

 

5 1.6.1.1 Garsonieră 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Ion Maiorescu,  nr.2  
  bl.33U2,  ap.13, etaj 4 ; 
  Suprafaţă utilă - 46,86 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp. 
  Număr cadastral 127786-C1-U9 
 

2002 

 
 
 

148.000 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-

U9./Ploieşti 
 

6 1.6.1.1 Apartament 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Ion Maiorescu,  nr.2  
   bl.33U2, ap.14, etaj 4 ; 
  Suprafaţă utilă - 74,25 mp. 
  Balcon cu suprafaţa de 8,80 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp. 

Număr cadastral 127786-C1-U10 
 

 
 
 

2002 

 
 
 

324.500,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-
U10./Ploieşti 

 

7 1.6.1.1 Apartament 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Ion Maiorescu,  nr.2  
   bl.33U2, ap.15, etaj 4 ; 
  Suprafaţa construită – 88 mp ; 
  Suprafaţă utilă - 74,25 mp. 
  Balcon cu suprafaţa de 8,80 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp. 

Număr cadastral 127786-C1-U11 

 
 
 
 

2002 

 
 
 
 

324.500,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-
U11./Ploieşti 
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8 1.6.1.1 Apartament 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Ion Maiorescu,  nr.2  
   bl.33U2, ap.16, etaj 4 ; 
  Suprafaţă utilă - 74,25 mp. 
  Balcon cu suprafaţa de 8,80 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp. 

Număr cadastral 127786-C1-U12 
 

 
 
 

2002 

 
 
 

324.500,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-
U12./Ploieşti 

 

9 1.6.1.1 Garsonieră 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Ion Maiorescu,  nr.2  
   bl.33U2, ap.17, etaj 5 ; 
  Suprafaţă utilă - 36,38 mp. 
  Balcon cu suprafaţa de 3,50 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp. 

Număr cadastral 127786-C1-U13 

 
 
 
 

2002 

 
 
 
 

148.000,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-
U13./Ploieşti 

 

10 1.6.1.1 Garsonieră 

  Municipiul Ploieşti,  
   str.Ion Maiorescu,  nr.2  
   bl.33U2, ap.21, etaj 6 ; 
  Suprafaţă construită – 47 mp 
  Suprafaţă utilă - 36,38 mp. 
  Balcon cu suprafaţa de 3,50 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 6,91 mp. 

Număr cadastral 127786-C1-U15 
 

 
 
 
 

2002 

 
 
 
 

148.000,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-
U15./Ploieşti 

 

11 1.6.1.1 Apartament 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Ion Maiorescu,  nr.2  
   bl.33U2, ap.22, etaj 6 ; 
  Suprafaţă utilă - 74,25 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp. 

Număr cadastral 127786-C1-U16 
 

 
 
 

2002 

 
 
 

324.500,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-
U16./Ploieşti 
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12 1.6.1.1 Apartament 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Ion Maiorescu,  nr.2  
   bl.33U2, ap.23, etaj 6 ; 
  Suprafaţă construită – 88 mp. 
  Suprafaţă utilă - 74,25 mp. 
  Balcon cu suprafaţa de 8,80 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp. 

Număr cadastral 127786-C1-U17 

 
 
 
 

2002 

 
 
 
 

324.500,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-
U17./Ploieşti 

 

13 1.6.1.1 Apartament 

  Municipiul Ploieşti,  
  str.Ion Maiorescu,  nr.2  
   bl.33U2, ap.24, etaj 6 ; 
  Suprafaţă utilă - 74,25 mp. 
  Teren aferent în suprafaţă de 13,26 mp. 

Număr cadastral 127786-C1-U18 

 
 
 

2002 

 
 
 

324.500,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 
nr.127786-C1-
U18./Ploieşti 

 

14 4 Imobil 

Municipiul Ploieşti,  
Piaţa Victoriei nr. 10, 
judeţul Prahova 
Teren în suprafaţă de 60 mp.  
Număr cadastral 137441 

2003 

 
 

0,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.15/25.02.2002 
Cartea funciară 

nr.137441./Ploieşti 
 

15 4 

 
 
 

Imobil 

Comuna Valea Doftanei,  
judeţul Prahova 
Teren extravilan 
Suprafaţa: 583.631 mp. 
Categoria de folosintă: păşune 
Număr cadastral: 22662 

2010 

 
 
 

466.904,80 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.185/19.10.2010 

Cartea funciară 
nr.22662./Valea 

Doftanei 

16 4 

 
 
 

Imobil 

Comuna Valea Doftanei,  
judeţul Prahova 
Teren extravilan 
Suprafaţa: 6.421 mp. 
Categoria de folosintă: păşune 
Număr cadastral: 22762 

2010 

 
 
 

5.136,80 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.185/19.10.2010 

Cartea funciară 
nr.22762./Valea 

Doftanei 
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17 4 

 
 
 

Imobil 

Comuna Valea Doftanei, 
judeţul Prahova 
Teren extravilan  
Suprafaţa: 23.342 mp. 
Categoria de folosintă: păşune 
Număr cadastral: 21962 

2010 

 
 
 

18.673,60 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.185/19.10.2010 

Cartea funciară 
nr.21962./Valea 

Doftanei 

18 1.6.2.3 

 
 
 

Apartament 

Municipiul Ploiești,  
strada Mărășești nr.18, sc.1, etaj 2, 
ap.18, judeţul Prahova 
Suprafaţa construită - 15,47 mp. 
Suprafaţă utilă – 12,71 mp 
 
Teren aferent 16,79 mp. 
Număr cadastral 122596-C1-U17 

2004 

 
52.277,30 

 
 
 

 
17.373,48 

 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.119/08.12.2004 

Cartea funciară 
nr.122596-C1-
U17/Ploieşti 

19 1.6.2.3 

 
 
 

Apartament 

Municipiul Ploiești,  
strada Mărășești nr.18, sc.1, etaj 2, 
ap.19, judeţul Prahova 
Suprafaţa construită – 32,26 mp. 
Suprafaţă utilă – 26,75 mp 
 
Teren aferent 35,52 mp. 
Număr cadastral 122596-C1-U13 

2004 

 
109.015,25 

 
 
 
 

36.754,39 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.119/08.12.2004 

Cartea funciară 
nr.122596-C1-
U13/Ploieşti 

20 1.6.2.3 

 
 
 

Apartament 

Municipiul Ploiești,  
strada Mărășești nr.18, sc.1, etaj 2, 
ap.20, judeţul Prahova 
Suprafaţa construită - 20,66 mp. 
Suprafaţă utilă – 17,11 mp 
 
Teren aferent 22,56 mp. 
Număr cadastral 122596-C1-U4 

2004 

 
69.816,57 

 
 
 
 

23.344,00 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.119/08.12.2004 

Cartea funciară 
nr.122596-C1-
U13/Ploieşti 

21 1.6.2.3 

 
 
 

Apartament 

Municipiul Ploiești,  
strada Mărășești nr.18, sc.1, etaj 2, 
ap.21, judeţul Prahova 
Suprafaţa construită - 32,30 mp. 
Suprafaţă utilă – 26,85 mp 
Teren aferent 35,44 mp. 
Număr cadastral 122596-C1-U18 

2004 

 
109.150,42 

 
 

 
36.671,61 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.119/08.12.2004 

Cartea funciară 
nr.122596-C1-
U18/Ploieşti 
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22 1.6.2.3 

 
 
 

Apartament 

Municipiul Ploiești,  
strada Mărășești nr.18, sc.1, etaj 2, 
ap.22, judeţul Prahova 
Suprafaţa construită - 22,65 mp. 
Suprafaţă utilă – 19,50 mp 
 
Teren aferent 25,71 mp. 
Număr cadastral 122596-C1-U22 

2004 

 
76.540,46 

 
 
 
 

26.603,47 

Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova 
nr.119/08.12.2004 

Cartea funciară 
nr.122596-C1-
U22/Ploieşti 

    
Preşedinte 

Iulian Dumitrescu 
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