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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.245/2022 referitoare la 
atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 22171/28.09.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 
preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 22173/28.09.2022 al 
Direcţiei Patrimoniu, al Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Publică şi al Direcției 
Economice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
245/2022 referitoare la atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Prahova. 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 27/19.04.2001 privind inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Anexa nr.1 “Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului 
Prahova” la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniul public al judeţului 
Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 245/2022 privind atestarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova; 

- Prevederile art.863 lit.(d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 289 alin.(5), art. 296 alin.(4) şi ale art. 607 alin. (4) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
245/2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Prahova, respectiv Capitolul IV- Sistem de producere, transport şi distribuţie energie termică, 
în sensul că denumirea coloanei 5 va avea următorul cuprins: “Valoare de inventar (lei)” în loc 
de “Valoare de inventar (mii lei)”. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 245/2022 
privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova 
rămân neschimbate. 

Art. 3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE 
Iulian Dumitrescu                                                                                                                                                         

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                     Hermina Adi Bîgiu 
Ploieşti, 29 septembrie 2022  
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr.245/2022 referitoare la atestarea inventarului bunurilor  
care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova 

   
Prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 s-a atestat domeniul public al 

judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova.  

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 245/23.09.2022 s-a 

aprobat atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Prahova, respectiv completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

județului Prahova cu un nou capitol, capitolul IV – SACET ”Sistemul de Alimentare 

Centralizata cu Energie Termică „. 

Analizând anexa la hotărârea sus menționată s-a constatat că, denumirea coloanei 

5 a fost trecută eronat, respectiv “Valoare de inventar (mii lei)”, denumirea corectă a 

acesteia fiind “Valoare de inventar (lei)”. 

În acest sens, consider necesară modificarea denumirii coloanei 5 din anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.245/2022 în sensul că, în loc de “Valoare de 

inventar (mii lei)” aceasta va avea denumirea “Valoare de inventar (lei)”. 

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Prahova nr.245/2022 referitoare la atestarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova și supun spre aprobare prezentul 

proiect de hotărâre. 
  

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 
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DIRECŢIA PATRIMONIU                                            
DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                        
 
Nr.22173/28.09.2022 
   

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr.245/2022 referitoare la atestarea inventarului bunurilor 
 care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova 

   
Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.245/2022 s-a aprobat atestarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova. 

Analizând anexa la hotărârea sus menționată s-a constatat că, denumirea coloanei 

5 a fost trecută eronat, respectiv “Valoare de inventar (mii lei)”, denumirea corectă a 

acesteia fiind “Valoare de inventar (lei)”. 

În acest sens, considerăm necesară modificarea denumirii coloanei 5 din anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.245/2022 în sensul că, în loc de “Valoare de 

inventar (mii lei)” aceasta va avea denumirea “Valoare de inventar (lei)”. 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre de modificare a 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.245/2022 referitoare la atestarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova. 
   
DIRECŢIA PATRIMONIU                                        DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS                   
                                                                                            ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
   Mihaela Irina Iamandi                                                           Alina Georgiana Tincă 
 

 
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Maria Dovîncă 
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