
 
ROMÂNIA       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică  

a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 
 
 
 

Având în vedere : 
  - Referatul de aprobare nr. 21710/22.09.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova şi Raportul nr. 21734/22.09.2022 al Direcției Patrimoniu, prin care 
se propune darea în folosință gratuită a unor spații în imobilul proprietate publică a 
județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4; 

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

- Hotărârea nr. 50/10.02.2022 a Consiliului Județean Prahova;  
- Amendamentul nr. 22220/28.09.22.09.2022; 

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 darea în folosinţă gratuită a unor spaţii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul vinului”, în imobilul proprietate publică a 
județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând de la data de 
01.10.2022 până la data de 31.12.2023, cu posibilitate de prelungire. 

Art. 2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 

 CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR  GENERAL, 
    Hermina-Adi Bîgiu 
 
 
 

 
Ploieşti, 29 septembrie 2022 
 
Nr. 258 



 
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 

 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

„ȚINUTUL VINULUI” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr
crt Etaj Număr de 

cameră 

Suprafață în 
exclusivitate 

mp 

Suprafață  
spații comune 

mp 
1 

Etaj 7 
 

711 10,89 

27,48 
2 713A 16,34 
3 714 10,40 
4 728 17,33 

Total mp 
54,96 27,48 

82,44 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

Nr. 21710/22.09.2022 

 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 
  

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 21609/21.09.2022, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul vinului”, solicită punerea la dispoziție 

a unor spații necesare desfășurării în bune condiții a activității, în imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul vinului” s-a constituit în scopul 

implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate pe raza de competență a 

UAT-urilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Ținutului vinului. 

Avâd în vedere cele prezentate, considerăm oportună darea în folosință gratuită a 

unor spații în suprafață totală de 56,44 mp respectiv 37,63 mp spații în exclusivitate și 

18,82 mp spații comune aferente, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul 

vinului” în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul 

Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, cam. 711,713A și 714. 

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 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii 

nr. 2 – 4. 

 

PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

Nr. 21734/22.09.2022 

 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul 

proprietate publică a judeţului Prahova,  

situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 
  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul vinului” are la baza constituirii 

Asosciației interesul general al comunităților de pe raza administrativ-teritorială 

membre, pentru îmbunătățirea calității vieții, implementarea și respectarea standardelor 

europene privind protecția mediului, dezvoltarea economică și eficientizarea capacității 

de atragere a fondurilor necesare finanțării investițiilor de portofoliu pentru dezvoltarea 

Microregiunii determinată administrativ-teritorial de asociați. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 21609/21.09.2022, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul vinului”, solicită punerea la dispoziție 

a unor spații necesare desfășurării în bune condiții a activității, în imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm legală darea în folosință gratuită a 

camerelor nr. 711,713A și 714 în suprafață totală de 37,63 mp spații în exclusivitate și 

18,82 mp spații comune aferente, în imobilul proprietate publică a județului Prahova, 

situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Ținutul vinului”. 

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

de hotărâre.  

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor 

spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, 

B-dul Republicii nr. 2 – 4. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Mihaela-Irina Iamandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.A./R.G.B. 

 


