
ROMÂNIA                                                                
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

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

domeniului public al Judeţului Prahova 
  
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 24386/21.10.2022 al domnului Iulian Dumitrescu,  
preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 
24387/21.10.2022 al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Juridic Contencios şi 
Administraţie Publică prin care se propune atestarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Prahova ; 

- Procesul verbal nr. 23320/11.10.2022 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; 

 - Declaraţia pe propria răspundere a Secretarului General al Judeţului 
Prahova nr. 23323/11.10.2022; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
nr.MDLPA – 75954/DPFBL – 2664/24.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean 
Prahova cu nr. Sp/139/06.09.2022, completată prin adresa nr. MDLPA–75954, 
109111, 102309/ DPFBL–2664/24.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean 
Prahova cu nr. Sp/159/04.10.2022 și adresa nr. MDLPA–75954, 103925/ DPFBL –
2664, 5022/20.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
24375/21.10.2022; 

- 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; 

- 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; 

- Prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului 
României nr.392/2020 privind aprobarea Normele 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 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Prahova, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 27/19.04.2001, cu 
modificările şi completările ulterioare şi atestat în Anexa nr.1 la Hotărârea 



Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, cu modificările 
şi completările ulterioare, la secţiunea I – Bunuri imobile, capitolul II – Instituţii 
publice de interes judeţean se modifică şi se completează după cum urmează: 
a).Se abrogă următoarele poziţii: 
- poziţia nr.16 din anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Prahova şi a altor instituţii publice; 
- poziţiile nr.3 şi nr.8 din anexa B – Muzee – Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Prahova; 
- poziţiile nr.5 şi nr.6 din anexa C – Unităţi sanitare de interes judeţean.  
b). Se modifică următoarele poziţii: 
- La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor 
instituţii publice poziţia nr.10,  coloana 2 va avea următorul cuprins “Imobil -Centrul 
de afaceri multifunctional Lumina Verde Ploieşti”, coloana 3 va avea următorul 
cuprins: “Localitatea Ploieşti, Strada Elipsei nr. 1, judeţul Prahova; C1 – Construcţie 
administrativă (Birouri + corp expoziţional), Regim de înălţime : S+P+2E+Etaj 
tehnic parţial, suprafaţă construită la sol 2470 mp, suprafaţă construită desfăşurată 
7981 mp, număr cadastral 131642-C1; C2 – Construcţie anexă (curte tehnică-sistem 
ventilaţie + adăpost ALA), Regim de înălţime : S, suprafaţă construită la sol 137 mp, 
suprafaţă construită desfăşurată de 137 mp, număr cadastral 131642-C2; teren 
aferent în suprafaţă de 9729 mp, intravilan, împrejmuit cu gard metalic, fundaţie 
beton, număr cadastral 131642; Vecinătăţi: Nord – DN 72, Sud – proprietate 
particulară; Est – proprietate particulară; Vest – proprietăţi particulare”, coloana 4 va 
avea următorul cuprins: “2010, 2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins: 
“26.173,80 mii lei-clădire, 1.089,6480 mii lei-teren” şi coloana 6 va avea următorul 
cuprins: “Contract de schimb nr. 1033/2010, Act alipire nr.2/2011, Autorizaţia de 
construire nr.375/2011, Autorizaţia de construire nr. 225/2013, Proces verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor nr.23980/2015, Cartea funciară nr. 131642 Ploieşti”; 
- La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor 
instituţii publice poziţia nr.18,  coloana 2 va avea următorul cuprins: “Imobil”, 
coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Ploieşti, Strada Tudor 
Vladimirescu nr.127, Tarla 271, Parcela Cc 6, judeţul Prahova; C1 – Sediu 
administrativ, Regim de înălţime : P+1E, suprafaţă construită la sol 185 mp, 
suprafaţă construită desfăşurată 370 mp, an construcţie 1930, zidărie cărămidă, 
număr cadastral 134418-C1; teren aferent în suprafaţă de 639 mp, intravilan, număr 
cadastral 134418; Vecinătăţi: Nord – str.Tudor Vladimirescu, Sud – proprietate 
publică; Est – proprietate particulară; Vest –  proprietate publică”, coloana 4 va avea 
următorul cuprins: “1930” coloana 5 va avea următorul cuprins: “641,49036 mii lei-
clădire, 233,874 mii lei-teren” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârii 
Guvernului nr.867/2002, Autorizaţiei de desfiinţare nr.151/2007; Procesul verbal de 
recepţie finală nr.120/2008; Hotărârea Guvernului nr.999/04.11.2014; Protocol de 
predare – preluare nr.21177/21614/25.11.2014; Cartea funciară nr. 134418/Ploieşti”; 
- La anexa B – Muzee – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova poziţia 
nr.14, coloana 2 va avea următorul cuprins: ”Cramă secolul XVIII”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins:” Comuna Valea Călugărească, localitatea Valea Largă, 
judeţul Prahova, C1 – construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din beton, planşeu din 
beton, pardoseală gresie şi parchet, acoperiş din şindrilă, instalaţii electrice şi apă 
potabilă, Număr niveluri: 3; Suprafaţă construită la sol: 178 mp; Suprafaţă construită 
desfăşurată – 343 mp; Număr cadastral 22834-C1, Teren intravilan în suprafaţă de 
747 mp, Categoria de folosinţă: curţi construcţii, Tarla 1, parcela Cc 348, Număr 



cadastral 22834; Vecinătăţi: N- proprietăţi particulare; S- drum De 5647; V- drum; 
E-proprietăţi particulare”, coloana 5 – “Valoarea de inventar” se modifică si va avea 
următorul cuprins: ”660,21592 mii lei-clădire, 31,3740 mii lei-teren” şi coloana 6 – 
“Situaţia juridică actuală” se modifică si va avea următorul cuprins: ”Autorizaţia de 
construire nr.46/2010; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
nr.2014/2013; Cartea funciară nr. 22834/Valea Călugărească”. 
- La anexa C – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor 
instituţii publice poziţia nr.3, coloana 3 va avea următorul cuprins:”Municipiul 
Ploieşti, strada Buna Vestire nr.1-3, C1-Pavilion psihiatrie (S+P+1E), Număr 
niveluri: 3; Suprafaţă construită la sol: 758 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 
2274 mp; Număr cadastral 130960-C1; C2- Psihiatrie Oftalmologie (S+P+1E), 
Număr niveluri: 3; Suprafaţă construită la sol: 538 mp; Suprafaţă construită 
desfăşurată – 1614 mp; Număr cadastral 130960-C2; C4- Secţia interne I 
endocrinologie interne III gastro, bloc alimentar (S+P+1E+2Ep), Număr niveluri: 4; 
Suprafaţă construită la sol: 1415 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 4091 mp; 
Număr cadastral 130960-C4;  C5-Spălătorie (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă 
construită la sol: 330 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 330 mp; Număr 
cadastral 130960-C5; C7-Garaj (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 48 
mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 48 mp; Număr cadastral 130960-C7; C8-
Magazie (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 37 mp; Suprafaţă 
construită desfăşurată – 37 mp; Număr cadastral 130960-C8; C9-Depozit (P), Număr 
niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 33 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 33 
mp; Număr cadastral 130960-C9; C10-Depozit alimente (P), Număr niveluri: 1; 
Suprafaţă construită la sol: 121 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 121 mp; 
Număr cadastral 130960-C10; C11-Atelier mecanic (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă 
construită la sol: 39 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 39 mp; Număr cadastral 
130960-C11; C18-Capela (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 80 mp; 
Suprafaţă construită desfăşurată – 80 mp; Număr cadastral 130960-C18; C19-Morga 
(P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 13 mp; Suprafaţă construită 
desfăşurată – 13 mp; Număr cadastral 130960-C19; C21-Sediu administrativ (P), 
Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 134 mp; Suprafaţă construită 
desfăşurată – 134 mp; Număr cadastral 130960-C21; C22-Magazie (P), Număr 
niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 17 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 17 
mp; Număr cadastral 130960-C22; C23-Centrul de sănătate mentală (P), Număr 
niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 105 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 
105 mp; Număr cadastral 130960-C23; Teren intravilan în suprafaţă de 11766 mp, 
împrejmuit cu gard de beton şi calcan, Categoria de folosinţă: curţi construcţii, 
Număr cadastral 130960; Vecinătăţi: N- proprietăţi particulare; S- proprietăţi 
particulare; V- str. Buna Vestire; E-proprietăţi particulare şi str.Avram Iancu”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.097,96955 mii lei – clădiri, 4.963,4820 mii 
lei - teren” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Guvernului 
nr.867/2002, Autorizaţia de desfiinţare nr. 100/2007; Procesul verbal de recepţie 
finală nr. 13255/2018; Cartea funciară nr. 130960/Ploieşti”; 
c).La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a 
altor instituţii publice, după poziţia nr.21 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 22 
- 24, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
d).La anexa C – Unităţi sanitare de interes judeţean, după poziţia nr.10 se 
completează cu o nouă poziţie, poziţia nr.11, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 
Art. 2 Inventarul astfel modificat și completat constituie anexă la statutul 

unității administrativ-teritoriale și se va publica pe pagina de internet a instituției la 
secțiunea dedicată acestuia. 

Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la 
cunoştinţă persoanelor interesate și va publica pe site-ul instituției prevederile 
prezentei hotărâri.  
                                                      

PREŞEDINTE 
Iulian Dumitrescu 

 
 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                           SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                     Hermina Adi Bîgiu 

 
  
 
                                                         
Ploieşti, 31 octombrie 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova 
   

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. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

Judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova 

– anexa nr.1 s-a atestat aparenenţa la domeniul public al Judeţului Prahova a bunurilor 

cuprinse în inventar. Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 a fost modificată 

în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 679/05.07.2012 în baza Hotărârii 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 113/ 31.08.2011 privind modificarea şi înlocuirea 

anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.184/2005 referitoare la însuşirea 

propunerilor de modificare a inventarului bunurilor imobile din domeniul public al 

judeţului Prahova care se află în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi 

Arheologie Prahova, în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 906/01.09.2012 în 

baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 143/ 16.12.2011 privind modificarea şi 

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.27/2001 referitoare la 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova, în anul 2013 

prin  Hotărârea Guvernului nr.774/09.10.2013 în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 

Prahova nr. 115/30.07.2013 şi în anul 2014 prin  Hotărârea Guvernului nr. 

999/01.11.2014 în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 55/26.04.2013 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 122/29.08.2014. 

 

 



 

Bunurile aparţinând domeniului public al Judeţului Prahova sunt într-o dinamică 

permanentă, fapt care creează neconcordanţe, uneori majore, între situaţia de fapt şi cea 

notată în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea 

domeniului public al Judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Prahova.  

De asemenea, la nivelul Judeţului Prahova, pe lângă multitudinea de proiecte 

finalizate sau aflate în implementare se identifică în permanenţă noi oportunităţi de 

investiţii. În funcţie de sursa de finanţare a acestora  se solicită de către autorităţile 

responsabile o serie de documente care atestă faptul că aceste bunuri aparţin 

domeniului public al Judeţului Prahova, printre acestea fiind şi Anexa nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Prahova, 

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

Având în vedere această situaţie se impune actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova astfel: 

1. Abrogarea următoarelor poziţii:  

- La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor 

instituţii publice se abrogă poziţia nr.16. 

Abrogarea poziţiei nr.16 are loc ca urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 

nr.138/16.09.2016 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a Judeţului 

Prahova în proprietatea publică a Oraşului Mizil a imobilului situat în oraşul Mizil, 

strada Unirii nr.14, precum şi a protocolului de predare-primire nr.18771/ 26479/ 

06.10.2016. 

- La anexa B – Muzee – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova se abrogă 

poziţiile nr.3 şi nr.8. 

Abrogarea poziţiei nr.3 are loc ca urmare a Deciziei Curţii de Apel Ploieşti 

nr.426/06.05.2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 3186/ 

18.11.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Ulterior, imobilul “Muzeul I. L. 

Caragiale”, situat în Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1 a trecut din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului Prahova conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova  



nr.44/03.04.2015 şi restituit în natură conform procesului verbal de punere în posesie 

nr.8379/12.05.2015 emis de Consiliul Judeţean Prahova. 

De asemenea, abrogarea poziţiei nr.8 are loc ca urmare a Deciziei Curţii de Apel 

Ploieşti nr.140/08.06.2011, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 4127/ 

06.06.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  Ulterior, imobilul “Conacul Bellu” 

situat în Urlaţi, strada Orzoaia nr.12 a trecut din domeniul public în domeniul privat al 

judeţului Prahova conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.53/30.05.2014, 

predat conform Protocolului de predare - primire nr.12634 /2482/14.07.2015 şi restituit 

în natură conform procesului verbal de punere în posesie nr.8281/07.04.2021 emis de 

Consiliul Judeţean Prahova. 

- La anexa C – Unităţi sanitare de interes judeţean se abrogă poziţiile nr.5 şi nr.6. 

Abrogarea poziţiilor nr. 5 şi nr.6 are loc ca urmare a dispoziţiilor Hotărârii 

Guvernului României nr.999/04.11.2014 privind aprobarea transferului 

managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase de la Consiliul 

Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului 

managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul 

Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi 

reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova, a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Prahova nr.224/18.10.2013 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a 

Judeţului Prahova în proprietatea publică a Municipiului Ploieşti a imobilului situat în 

Municipiul Ploieşti, strada Mihai Eminescu nr.4-6 şi a imobilului situat în Municipiul 

Ploieşti, strada Independenţei nr.18 precum şi a protocolului de predare-primire 

nr.21177/21614/25.11.2014. 
 
2. Modificarea următoarelor poziţii: 

a) La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor 

instituţii publice conform Hotărârii Guvernului nr.906/01.09.2012 pentru modificarea 

anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public 

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

Prahova, la poziţia nr.10 figura un imobil compus din: teren intravilan în suprafaţă de 

756 mp şi un teren intravilan în suprafaţă de 8972 mp. Ulterior, în cadrul proiectului 



”Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde”, finanţat de la Bugetul Local şi 

Programului Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie ”Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul ”Poli de creştere”, pe terenul în 

suprafaţă de 9729 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Prahova la poziţia nr.10 din secţiunea I – Bunuri imobile, capitolul II –  

Instituţii publice de interes judeţean, anexa A – Imobile aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice a fost finalizat obiectivul 

”Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde”. Menţionăm că, terenul aferent 

construcţiei în suprafaţă de 9729 mp, cu nr. cadastral 131642 a rezultat în urma 

încheierii actului de alipire autentificat cu nr.2 din data de 10.01.2011 pentru terenurile 

înscrise la poziţia nr.10 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Prahova respectiv: teren intravilan în suprafaţă de 756 mp, identificat cu 

numărul cadastral 103600, înscris în cartea funcioară nr. 57156/Ploieşti şi teren 

intravilan în suprafaţă de 8972 mp identificat cu numărul cadastral 105849, înscris în 

cartea funciară nr.65424. 

Astfel, la poziţia 10 din anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice, coloana 2 va avea următorul cuprins:  

” Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde”; coloana 3 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: Localitatea Ploieşti, Strada Elipsei nr. 1, judeţul Prahova; C1 – 

Clădire administrativă (Birouri + corp expoziţional), Regim de înălţime : S+P+2E+Etaj 

tehnic parţial, suprafaţă construită la sol 2470 mp, suprafaţă construită desfăşurată 7981 

mp, număr cadastral 131642-C1; C2 – clădire anexă (curte tehnică-sistem ventilaţie + 

adăpost ALA), Regim de înălţime : S, suprafaţă construită la sol 137 mp, suprafaţă 

construită desfăşurată de 137 mp, număr cadastral 131642-C2; teren aferent în 

suprafaţă de 9729 mp, intravilan, împrejmuit cu gard metalic, fundaţie beton, număr 

cadastral 131642; Vecinătăţi: Nord – DN 72, Sud – proprietate particulară; Est – 

proprietate particulară; Vest – proprietăţi particulare”, coloana 4 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: “2010, 2015” coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”26,17380 mii lei-clădire, 1.089,648 mii lei-teren” şi coloana 6 se modifică şi va avea 



următorul cuprins: ”Contract de schimb nr. 1033/22.11.2010; Act alipire nr.2/ 

10.01.2011; Autorizaţia de construire nr.375/2011, Autorizaţia de construire nr. 

225/2013; Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr 23980/11.12.2015, 

Cartea funciară nr. 131642/Ploieşti” 

b) Conform Hotărârii Guvernului nr.867/2002, actualizată, privind trecerea unor 

imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și 

Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene 

respective,  în domeniul public al Judeţului Prahova a fost transmis imobilul situat în 

Municipiul Ploieşti, str.Tudor Vladimirescu nr.127.  

La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a 

altor instituţii publice conform Hotărârii Guvernului nr.906/01.09.2012 pentru 

modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Prahova, la poziţia nr.18 figura imobilul situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Tudor Vladimirescu nr.127, compus din: Corp A+C+anexe cu o suprafaţă 

construită desfăşurată de 1403,54 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1499,70 mp, 

transmis în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova conform  Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 96/22.07.2005 şi Corp B 

cu o suprafaţă construită desfăşurată de 341,92 mp şi teren aferent în suprafaţă de 

628,30 mp transmis în administrarea Colegiului Medicilor Prahova conform Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 4/14.01.2015, nr.49/27.04.2007.  

Menționăm că, schimbarea destinației imobilului situat în Municipiul Ploieşti, 

str.Tudor Vladimirescu nr.127 care figura la poziția 3 – Spitalul TBC din anexa nr.1, 

litera C la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr.4/14.01.2015, în baza acordului Ministerului Sănătății nr.39230/ 

48642/04.01.2005. 

Ulterior, prin Hotărârea nr.110/27.07.2007 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a clădirii Cabană, 

situat în Ploieşti, str.Tudor Vladimirescu nr.127, în vederea demolării. Demolarea 

acesteia s-a realizat conform Autorizaţiei de desfiinţare nr.151/2007 emisă de Primăria 



Municipiului Ploieşti, în baza avizului nr.178/2007 al Ministerului Culturii şi Cultelor 

şi a Procesului verbal de recepţie finală nr.120/2008.  

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 29/31.03.2008 s-a 

aprobat preluarea imobilului situat în municipiul Ploieşti, str.Tudor Vladimirescu 

nr.127 din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova şi transmiterea acestuia în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploieşti. 

Prin Hotărârea nr.55/26.04.2013 completată de Hotărârea nr.122/29.08.2014, 

Consiliul Judeţean Prahova a aprobat acordul pentru transferul managementului 

asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul  Judeţean Prahova la 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti Ploieşti, pentru transferul managementului 

asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al 

Municipiului Ploieşti  la Consiliul  Judeţean Prahova, precum şi pentru iniţierea 

procedurii de desfiinţare a Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti prin reorganizare ca 

structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. De 

asemenea, prin Hotărârea nr.224/18.12.2013 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea unor imobile, în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul de Pediatrie Ploieşti, din 

proprietatea publicăa Judeţului Prahova în proprietatea publică a Municipiului Ploieşti, iar 

prin Hotărârea Guvernului nr.999/04.11.2014 Guvernul României a aprobat transferal 

managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova precum şi 

transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la 

Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi 

desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din Judeţul Prahova, încheiat prin 

protocolul de predare – preluare nr.21177/21614/25.11.2014. 

Astfel, la poziţia 18 din anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice, coloana 3 – “Elemente de identificare” se 

modifică şi va avea următorul cuprins: “Municipiul Ploieşti, strada Tudor Vladimirescu 

nr.127, Tarla 271, Parcela CC 6; C1-Sediu administrativ (P+1E), Număr niveluri: 2; 

Suprafaţă construită la sol: 185 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 370 mp, An 



construită 1930, zidărie cărămidă; Număr cadastral 134418-C1; Teren intravilan în 

suprafaţă de 639 mp, Categoria de folosinţă: curţi construcţii, Număr cadastral 134418;  

Vecinătăţi: Nord – str.Tudor Vladimirescu, Sud – proprietate publică; Est – proprietate 

privată; Vest –  proprietate publică”, coloana 4 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: “1930”, coloana 5 – “Valoarea de inventar” se modifică şi va avea următorul 

cuprins: ”641,49036 mii lei-clădire, 233,874 mii lei-teren” şi coloana 6 – “Situaţia 

juridică actuală” se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Hotărârii Guvernului 

nr.867/2002, Autorizaţiei de desfiinţare nr.151/2007; Procesul verbal de recepţie finală 

nr.120/2008; Hotărârea Guvernului nr.999/04.11.2014; Protocol de predare – preluare 

nr.21177/21614/25.11.2014; Cartea funciară nr. 134418/Ploieşti”. 

c) La anexa B – Muzee – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova  conform 

Hotărârii Guvernului nr.679/05.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe 

la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, la 

poziţia nr.14 figura un teren pentru cramă, comuna Valea Călugărească (Crama de la 

Valea Călugărească – 1777) în suprafaţă de 747 mp. 

Ulterior, pe terenul în suprafaţă de 747 mp, proprietate publică a Judeţului 

Prahova a fost edificată construcţia “Crama 1777” conform Procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor nr.2014/29.05.2013, executată în baza autorizaţiei nr.46 

eliberată de Primăria comunei Valea Călugărească la data de 14.06.2010.  

Astfel, la poziţia 14 din anexa B – Muzee – Muzeul Judeţean de Istorie şi 

Arheologie Prahova coloana 2 – “Denumirea bunului” se modifică şi va avea următorul 

cuprins: “Crama secolul XVIII” , coloana 3 – “Elemente de identificare” se modifică şi 

va avea următorul cuprins: “Comuna Valea Călugărească, localitatea Valea Largă, 

judeţul Prahova, C1 – construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din beton, planşeu din 

beton, pardoseală gresie şi parchet, acoperiş din şindrilă, instalaţii electrice şi apă 

potabilă, Număr niveluri: 3; Suprafaţă construită la sol: 178 mp; Suprafaţă construită 

desfăşurată – 343 mp; Număr cadastral 22834-C1, Teren intravilan în suprafaţă de 747 

mp, Categoria de folosinţă: curţi construcţii, Tarla 1, parcela Cc 348, Număr cadastral 

22834; Vecinătăţi: N- proprietăţi particulare; S- drum De 5647; V- drum; E-proprietăţi  



particulare”, coloana 5 – “Valoarea de inventar” se modifică şi va avea următorul 

cuprins: ”660,21592 mii lei-clădire, 31,3740 mii lei-teren” şi coloana 6 – “Situaţia 

juridică actuală” se modifică şi va avea următorul cuprins: ”Autorizaţia de construire 

nr.46/2010; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2014/2013; Cartea 

funciară nr. 22834/Valea Călugărească”. 

d) Conform Hotărârii Guvernului nr.867/2002, actualizată, privind trecerea unor 

imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și 

Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene 

respective,  în domeniul public al Judeţului Prahova a fost transmis imobilul situat în 

Municipiul Ploieşti, str.Buna Vestire nr.1-3.  

La anexa C – Unităţi sanitare de interes judeţean conform Hotărârii Guvernului 

nr.906/01.09.2012 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, la poziţia nr.3 figura imobilul 

Spitalul Buna Vestire situat în Municipiul Ploieşti, str.Buna Vestire nr.1-3, compus din: 

C1 – Psihiatrie, Suprafaţă construită  - 758 mp; C2 – Psihiatrie Oftalmologie, Suprafaţă 

construită - 893 mp; C3 – Laborator – aprovizionare, Suprafaţă construită  - 276 mp; 

C4 – Secţia interne I endocrinologie interne III gastro+bloc alimentar, Suprafaţă 

construită - 1415 mp; C5 – Spălătorie, Suprafaţă construită - 330 mp; C6 – Spălătorie, 

Suprafaţă construită - 330 mp; C7 – Garaje, Suprafaţă construită  - 48 mp; C8 – 

Magazie , Suprafaţă construită  - 37 mp; C9 – Depozit, Suprafaţă construită  - 33 mp; 

C10 – Magazie alimente, Suprafaţă construită  - 121mp; C11 – Atelier mecanic, 

Suprafaţă construită  - 39 mp; C12 – Atelier mecanic, Suprafaţă construită - 39 mp; 

C13 – Magazie , Suprafaţă construită  - 67 mp; C14 – Magazie , Suprafaţă construită  - 

39 mp; C15 – Magazie , Suprafaţă construită  - 54 mp; C16 – Birou internări , 

Suprafaţă construită  - 44 mp; C17 – Magazie , Suprafaţă construită  - 24 mp; C18 – 

Capelă, Suprafaţă construită – 80 mp; C19 – Morga, Suprafaţă construită  - 13 mp; C20 

– Magazie , Suprafaţă construită  - 47 mp; C21 – Serviciu Administrativ , Suprafaţă 

construită 134 mp; C22 - Magazie, Suprafaţă construită  - 17 mp; C23 – Centrul de 



Sănătate Mintală, Suprafaţă construită - 92 mp; Suprafaţa de teren curte =  11734  mp; 

Împrejmuire cu gard din beton şi metalic. 

Ulterior, prin Hotărârea nr.127/25.07.2017 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului a unor construcţii, aflate în 

proprietatea judeţului Prahova şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Ploieşti, situate în municipiul Ploieşti, str.Buna Vestire nr.1-3, judeţul Prahova, în 

vederea demolării acestora. Demolarea construcţiilor C2 (parţial), C3, C6, C13, C14, 

C15, C16, C17 şi C20 s-a realizat conform Autorizaţiei de desfiinţare nr.100/2007 

emisă de Primăria Municipiului Ploieşti, în baza Procesului verbal de recepţie finală 

nr.13255/2018.  

Astfel, la poziţia 3 din anexa C – Unităţi sanitare de interes judeţean, coloana 3 – 

“Elemente de identificare” se modifică şi va avea următorul cuprins: “Municipiul 

Ploieşti, strada Buna Vestire nr.1-3, C1-Pavilion psihiatrie (S+P+1E), Număr niveluri: 

3; Suprafaţă construită la sol: 758 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 2274 mp; 

Număr cadastral 130960-C1; C2- Psihiatrie Oftalmologie (S+P+1E), Număr niveluri: 3; 

Suprafaţă construită la sol: 538 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 1614 mp; Număr 

cadastral 130960-C2; C4- Secţia interne I endocrinologie interne III gastro, bloc 

alimentar (S+P+1E+2Ep), Număr niveluri: 4; Suprafaţă construită la sol: 1415 mp; 

Suprafaţă construită desfăşurată – 4091 mp; Număr cadastral 130960-C4;  C5-

Spălătorie (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 330 mp; Suprafaţă 

construită desfăşurată – 330 mp; Număr cadastral 130960-C5; C7-Garaj (P), Număr 

niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 48 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 48 

mp; Număr cadastral 130960-C7; C8-Magazie (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă 

construită la sol: 37 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 37 mp; Număr cadastral 

130960-C8; C9-Depozit (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 33 mp; 

Suprafaţă construită desfăşurată – 33 mp; Număr cadastral 130960-C9; C10-Depozit 

alimente (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 121 mp; Suprafaţă 

construită desfăşurată – 121 mp; Număr cadastral 130960-C10; C11-Atelier mecanic 

(P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 39 mp; Suprafaţă construită 

desfăşurată – 39 mp; Număr cadastral 130960-C11; C18-Capela (P), Număr niveluri: 1; 



Suprafaţă construită la sol: 80 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 80 mp; Număr 

cadastral 130960-C18; C19-Morga (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 

13 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 13 mp; Număr cadastral 130960-C19; C21-

Sediu administrativ (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 134 mp; 

Suprafaţă construită desfăşurată – 134 mp; Număr cadastral 130960-C21; C22-Magazie 

(P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 17 mp; Suprafaţă construită 

desfăşurată – 17 mp; Număr cadastral 130960-C22; C23-Centrul de sănătate mentală 

(P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 105 mp; Suprafaţă construită 

desfăşurată – 105 mp; Număr cadastral 130960-C23; Teren intravilan în suprafaţă de 

11.766 mp, împrejmuit cu gard de beton şi calcan, Categoria de folosinţă: curţi 

construcţii, Număr cadastral 130960; Vecinătăţi: N- proprietăţi particulare; S- 

proprietăţi particulare; V- str. Buna Vestire; E-proprietăţi particulare şi str.Avram 

Iancu”, coloana 5 – “Valoarea de inventar” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”2.097,96955 mii lei – clădiri, 4.963,4820 mii lei - teren” şi coloana 6 – “Situaţia 

juridică actuală” se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Hotărârea Guvernului 

nr.867/2002, Autorizaţia de desfiinţare nr. 100/2007; Procesul verbal de recepţie finală 

nr. 13255/2018; Cartea funciară nr. 130960/Ploieşti”. 

3. Completarea inventarului domeniului public al Judeţului Prahova, la anexa A 

– Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii 

publice cu poziţiile nr. 22, 23 şi 24. 

Astfel, în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor”, 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu  2007-2013, Axa 

prioritară 2 POS Mediu – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 

şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de intervenţie 1– 

Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 

infrastructurii de management al deşeurilor, Contractul de Finanţare 

139638/18.02.2013 a fost finalizat obiectivul ”Construire staţie de sortare a deşeurilor 

reciclabile Boldeşti-Scăieni” în baza Autorizaţiei de Construire nr. 91/11.09.2014 

emisă de Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni, lucrări finalizate prin încheierea 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 17781/35835/29.09.2015, 



construit pe terenul în suprafaţă de 14927 mp, cu nr. cadastral 21790, aflat în domeniul 

public al statului român şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova conform 

Hotărârii Guvernului României nr.37/06.02.2013.  

Tot în cadrul proiectului sus menţionat a fost finalizat şi obiectivul de investiţii 

”Staţie de transfer Urlaţi”, în baza Autorizaţiei de Construire nr. 15/14.03.2013 emisă 

de Primăria Oraşului Urlaţi, lucrări finalizate prin încheierea procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24425/16.12.2015, construit pe terenul în suprafaţă 

de 15000 mp identificat cu nr. cadastral 21356 transmis prin Hotărârea 

nr.72/26.07.2018 a Consiliului Local al Oraşului Urlaţi din domeniul public al Oraşului 

Urlaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Prahova în proprietatea Judeţului Prahova 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova.  

În cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu  2007-2013, Axa prioritară 

2 POS Mediu – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 

reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de intervenţie 1– Dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 

management al deşeurilor, Contractul de Finanţare 139638/18.02.2013 al cărui 

beneficiar este judeţul Prahova a fost finalizat proiectul ”Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor”. Unul din obiectivele specifice ale proiectului mai sus menţionat 

este: Construirea staţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile 

Ploieşti” din cadrul CL3-Contractul de lucrări nr. 1418/17/0005/7099/25.01.2017 

încheiat între Consiliul Judeţean Prahova şi S.C. STRABAG S.R.L. 

În cadrul proiectului a fost finalizat obiectivul de investiţii  “Staţia de tratare 

mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti”, construit în baza Autorizaţiilor 

de Construire nr. 297/19.07.2017 şi nr.521/16.11.2017 emise de Primăria Municipiului 

Ploieşti, lucrări finalizate prin încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr.23268/15.10.2018.  

Menţionăm că, Staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile 

Ploieşti este construită pe terenul intravilan în suprafaţă de 70000 mp cu nr. cadastral 

130763, situat în localitatea Ploieşti, Tarla 13, Parcela A210,  înscris în cartea funciară 

nr.130763 Ploieşti transmis prin Hotărârea nr.333/31.08.2018 a Consiliului Local al 



Municipiului Ploieşti din domeniul public al Municipiului Ploieşti şi administrarea 

Consiliului Judeţean Prahova în proprietatea Judeţului Prahova şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Prahova.  

4. Completarea inventarului domeniului public al Judeţului Prahova, la anexa C – 

Unităţi sanitare de interes judeţean cu poziţia nr.11. 

Această completare este necesară ca urmare a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului 

României nr.999/04.11.2014 privind aprobarea transferului managementului asistenţei 

medicale al Spitalului de Boli Infecţioase de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti 

la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei 

medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor 

unităţi sanitare din judeţul Prahova, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti nr.513/19.12.2013 privind aprobarea trecerii imobilului în care funcţionează 

Spitalul de Boli infecţioase Ploieşti, B-dul Republicii nr.271, din proprietatea publică a 

Municipiului Ploieşti în proprietatea publică a Judeţului Prahova, conform cărora a fost 

încheiat protocolul de predare-primire nr.21613/20999/24.11.2014. 

Prin adresa nr. MDLPA–75954/DPFBL–2664/24.08.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Prahova cu nr. Sp/139/06.09.2022, completată prin adresa nr. 

MDLPA–75954, 103925/DPFBL–2664, 5022/20.10.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Prahova cu nr. 24375/21.10.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației a transmis punctul de vedere al instituției conform prevederilor 

art.289 alin.(9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere această situaţie precum şi Procesul verbal nr.23320/11.10.2022 

al Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 205/05.05.2022 privind constituirea Comisiei speciale având ca 

atribuţii întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public şi privat al judeţului Prahova se impune atestarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Prahova. 



Menţionăm că, au fost analizate valorile de inventar ale imobilelor sus 

menţionate conform fişelor mijloacelor fixe. Valorile de inventar rezultă din balanța 

analitică în conturile 211.01.00.02.A – terenuri și 212.09.01.02.A – clădiri. 

În baza prevederilor art.255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 

privind Condul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, asupra 

Hotărârilor Consiliului Județean Prahova sus menţionate, a fost exercitat controlul de 

legalitate, conform adresei nr. 9886/28.04.2022 emisă de către Instituția Prefectului 

Județul Prahova.  

De asemenea, din extrasele de carte funciară reiese că, pentru toate bunurile 

imobile care fac obiectul atestării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al Județului Prahova nu sunt notate sarcini.  

Totodată, bunurile imobile nu sunt declarate de uz şi interes public local şi 

national. 

Conform Referatului nr.23285/11.10.2022 Direcţia juridic contencios şi 

administraţie publică, prin Director executiv, a confirmat faptul că aceste bunuri nu fac 

obiectul unor litigii. Acest referat a stat la baza Declaraţiei pe propria răspundere a 

Secretarului General al Judeţului Prahova emisă în baza art.289 alin.(6) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Față de cele prezentate, consider necesar și oportun 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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Nr.24387/21.10.2022 
 

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

care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova 
 
 

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. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

Judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova 

– anexa nr.1 s-a atestat aparenenţa la domeniul public al Judeţului Prahova a bunurilor 

cuprinse în inventar. Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 a fost modificată 

în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 679/05.07.2012 în baza Hotărârii 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 113/ 31.08.2011 privind modificarea şi înlocuirea 

anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.184/2005 referitoare la însuşirea 

propunerilor de modificare a inventarului bunurilor imobile din domeniul public al 

judeţului Prahova care se află în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi 

Arheologie Prahova, în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 906/01.09.2012 în 

baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 143/ 16.12.2011 privind modificarea şi 

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.27/2001 referitoare la 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova, în anul 2013 

prin  Hotărârea Guvernului nr.774/09.10.2013 în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 

Prahova nr. 115/30.07.2013 şi în anul 2014 prin  Hotărârea Guvernului nr. 

999/01.11.2014 în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 55/26.04.2013 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 122/29.08.2014. 



Bunurile aparţinând domeniului public al Judeţului Prahova sunt într-o dinamică 

permanentă, fapt care creează neconcordanţe, uneori majore, între situaţia de fapt şi cea 

notată în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea 

domeniului public al Judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Prahova.  

De asemenea, la nivelul Judeţului Prahova, pe lângă multitudinea de proiecte 

finalizate sau aflate în implementare se identifică în permanenţă noi oportunităţi de 

investiţii. În funcţie de sursa de finanţare a acestora  se solicită de către autorităţile 

responsabile o serie de documente care atestă faptul că aceste bunuri aparţin 

domeniului public al Judeţului Prahova, printre acestea fiind şi Anexa nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Prahova, 

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

Având în vedere această situaţie se impune actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova astfel: 

3. Abrogarea următoarelor poziţii:  

- La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor 

instituţii publice se abrogă poziţia nr.16. 

Abrogarea poziţiei nr.16 are loc ca urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 

nr.138/16.09.2016 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a Judeţului 

Prahova în proprietatea publică a Oraşului Mizil a imobilului situat în oraşul Mizil, 

strada Unirii nr.14, precum şi a protocolului de predare-primire nr.18771/ 26479/ 

06.10.2016. 

- La anexa B – Muzee – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova se abrogă 

poziţiile nr.3 şi nr.8. 

Abrogarea poziţiei nr.3 are loc ca urmare a Deciziei Curţii de Apel Ploieşti 

nr.426/06.05.2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 3186/ 

18.11.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Ulterior, imobilul “Muzeul I. L. 

Caragiale”, situat în Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1 a trecut din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului Prahova conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova 



nr.44/03.04.2015 şi restituit în natură conform procesului verbal de punere în posesie 

nr.8379/12.05.2015 emis de Consiliul Judeţean Prahova. 

De asemenea, abrogarea poziţiei nr.8 are loc ca urmare a Deciziei Curţii de Apel 

Ploieşti nr.140/08.06.2011, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 4127/ 

06.06.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  Ulterior, imobilul “Conacul Bellu” 

situat în Urlaţi, strada Orzoaia nr.12 a trecut din domeniul public în domeniul privat al 

judeţului Prahova conform Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.53/30.05.2014, 

predat conform Protocolului de predare - primire nr.12634 /2482/14.07.2015 şi restituit 

în natură conform procesului verbal de punere în posesie nr.8281/07.04.2021 emis de 

Consiliul Judeţean Prahova. 

- La anexa C – Unităţi sanitare de interes judeţean se abrogă poziţiile nr.5 şi nr.6. 

Abrogarea poziţiilor nr. 5 şi nr.6 are loc ca urmare a dispoziţiilor Hotărârii 

Guvernului României nr.999/04.11.2014 privind aprobarea transferului 

managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase de la Consiliul 

Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului 

managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul 

Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi 

reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova, a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Prahova nr.224/18.10.2013 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a 

Judeţului Prahova în proprietatea publică a Municipiului Ploieşti a imobilului situat în 

Municipiul Ploieşti, strada Mihai Eminescu nr.4-6 şi a imobilului situat în Municipiul 

Ploieşti, strada Independenţei nr.18 precum şi a protocolului de predare-primire 

nr.21177/21614/25.11.2014. 

4. Modificarea următoarelor poziţii: 

a) La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor 

instituţii publice conform Hotărârii Guvernului nr.906/01.09.2012 pentru modificarea 

anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public 

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

Prahova, la poziţia nr.10 figura un imobil compus din: teren intravilan în suprafaţă de 

756 mp şi un teren intravilan în suprafaţă de 8972 mp. Ulterior, în cadrul proiectului 



”Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde”, finanţat de la Bugetul Local şi 

Programului Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie ”Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul ”Poli de creştere”, pe terenul în 

suprafaţă de 9729 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Prahova la poziţia nr.10 din secţiunea I – Bunuri imobile, capitolul II –  

Instituţii publice de interes judeţean, anexa A – Imobile aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice a fost finalizat obiectivul 

”Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde”. Menţionăm că, terenul aferent 

construcţiei în suprafaţă de 9729 mp, cu nr. cadastral 131642 a rezultat în urma 

încheierii actului de alipire autentificat cu nr.2 din data de 10.01.2011 pentru terenurile 

înscrise la poziţia nr.10 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Prahova respectiv: teren intravilan în suprafaţă de 756 mp, identificat cu 

numărul cadastral 103600, înscris în cartea funciară nr. 57156 şi teren intravilan în 

suprafaţă de 8972 mp identificat cu numărul cadastral 105849, înscris în cartea funciară 

nr.65424. 

Astfel, la poziţia 10 din anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice, coloana 2 va avea următorul cuprins:  

” Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde”; coloana 3 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: Localitatea Ploieşti, Strada Elipsei nr. 1, judeţul Prahova; C1 – 

Clădire administrativă (Birouri + corp expoziţional), Regim de înălţime : S+P+2E+Etaj 

tehnic parţial, suprafaţă construită la sol 2470 mp, suprafaţă construită desfăşurată 7981 

mp, număr cadastral 131642-C1; C2 – clădire anexă (curte tehnică-sistem ventilaţie + 

adăpost ALA), Regim de înălţime : S, suprafaţă construită la sol 137 mp, suprafaţă 

construită desfăşurată de 137 mp, număr cadastral 131642-C2; teren aferent în 

suprafaţă de 9729 mp, intravilan, împrejmuit cu gard metalic, fundaţie beton, număr 

cadastral 131642; Vecinătăţi: Nord – DN 72, Sud – proprietate particulară; Est – 

proprietate particulară; Vest – proprietăţi particulare”, coloana 4 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: “2010, 2015” coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: ” 

26.173,800 mii lei-clădire, 1.089,6480 mii lei-teren” şi coloana 6 se modifică şi va avea 



următorul cuprins: ” Contract de schimb nr.1033/22.11.2010; Act alipire 

nr.2/10.01.2011; Autorizaţia de construire nr.375/2011, Autorizaţia de construire nr. 

225/2013; Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr 23980/11.12.2015, 

Cartea funciară nr. 131642/Ploieşti” 

b) Conform Hotărârii Guvernului nr.867/2002, actualizată, privind trecerea unor 

imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și 

Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene 

respective,  în domeniul public al Judeţului Prahova a fost transmis imobilul situat în 

Municipiul Ploieşti, str.Tudor Vladimirescu nr.127.  

La anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a 

altor instituţii publice conform Hotărârii Guvernului nr.906/01.09.2012 pentru 

modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Prahova, la poziţia nr.18 figura imobilul situat în Municipiul 

Ploieşti, str.Tudor Vladimirescu nr.127, compus din: Corp A+C+anexe cu o suprafaţă 

construită desfăşurată de 1403,54 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1499,70 mp, 

transmis în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova conform  Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 96/22.07.2005 şi Corp B 

cu o suprafaţă construită desfăşurată de 341,92 mp şi teren aferent în suprafaţă de 

628,30 mp transmis în administrarea Colegiului Medicilor Prahova conform Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 4/14.01.2015, nr.49/27.04.2007.  

Menționăm că, schimbarea destinației imobilului situat în Municipiul Ploieşti, 

str.Tudor Vladimirescu nr.127 care figura la poziția 3 – Spitalul TBC din anexa nr.1, 

litera C la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr.4/14.01.2015, în baza acordului Ministerului Sănătății nr.39230/ 

48642/04.01.2005. 

Ulterior, prin Hotărârea nr.110/27.07.2007 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Prahova a clădirii Cabană, 

situat în Ploieşti, str.Tudor Vladimirescu nr.127, în vederea demolării. Demolarea 

acesteia s-a realizat conform Autorizaţiei de desfiinţare nr.151/2007 emisă de Primăria 



Municipiului Ploieşti, în baza avizului nr.178/2007 al Ministerului Culturii şi Cultelor 

şi a Procesului verbal de recepţie finală nr.120/2008.  

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 29/31.03.2008 s-a 

aprobat preluarea imobilului situat în municipiul Ploieşti, str.Tudor Vladimirescu 

nr.127 din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova şi transmiterea acestuia în administrarea Spitalului de Pediatrie Ploieşti. 

Prin Hotărârea nr.55/26.04.2013 completată de Hotărârea nr.122/29.08.2014, 

Consiliul Judeţean Prahova a aprobat acordul pentru transferul managementului 

asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul  Judeţean Prahova la 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti Ploieşti, pentru transferul managementului 

asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al 

Municipiului Ploieşti  la Consiliul  Judeţean Prahova, precum şi pentru iniţierea 

procedurii de desfiinţare a Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti prin reorganizare ca 

structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. De 

asemenea, prin Hotărârea nr.224/18.12.2013 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea unor imobile, în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul de Pediatrie Ploieşti, din 

proprietatea publicăa Judeţului Prahova în proprietatea publică a Municipiului Ploieşti, iar 

prin Hotărârea Guvernului nr.999/04.11.2014 Guvernul României a aprobat transferal 

managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova precum şi 

transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la 

Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi 

desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din Judeţul Prahova, încheiat prin 

protocolul de predare – preluare nr.21177/21614/25.11.2014. 

Astfel, la poziţia 18 din anexa A – Imobile aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice, coloana 3 – “Elemente de identificare” se 

modifică şi va avea următorul cuprins: “Municipiul Ploieşti, strada Tudor Vladimirescu 

nr.127, Tarla 271, Parcela CC 6; C1-Sediu administrativ (P+1E), Număr niveluri: 2; 

Suprafaţă construită la sol: 185 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 370 mp, An 

construită 1930, zidărie cărămidă; Număr cadastral 134418-C1; Teren intravilan în 



suprafaţă de 639 mp, Categoria de folosinţă: curţi construcţii, Număr cadastral 134418; 

Vecinătăţi: Nord – str.Tudor Vladimirescu, Sud – proprietate publică; Est – proprietate 

privată; Vest –  proprietate publică”, coloana 4 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: “1930”, coloana 5 – “Valoarea de inventar” se modifică şi va avea următorul 

cuprins: ”641,49036 mii lei-clădire, 233,874 mii lei-teren” şi coloana 6 – “Situaţia 

juridică actuală” se modifică şi va avea următorul cuprins: ”Hotărârii Guvernului 

nr.867/2002, Autorizaţiei de desfiinţare nr.151/2007; Procesul verbal de recepţie finală 

nr.120/2008; Hotărârea Guvernului nr.999/04.11.2014; Protocol de predare – preluare 

nr.21177/21614/ 25.11.2014; Cartea funciară nr. 134418/Ploieşti”. 

c) La anexa B – Muzee – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova  conform 

Hotărârii Guvernului nr.679/05.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe 

la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, la 

poziţia nr.14 figura un teren pentru cramă, comuna Valea Călugărească (Crama de la 

Valea Călugărească – 1777) în suprafaţă de 747 mp. 

Ulterior, pe terenul în suprafaţă de 747 mp, proprietate publică a Judeţului 

Prahova a fost edificată construcţia “Crama 1777” conform Procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor nr.2014/29.05.2013, executată în baza autorizaţiei nr.46 

eliberată de Primăria comunei Valea Călugărească la data de 14.06.2010.  

Astfel, la poziţia 14 din anexa B – Muzee – Muzeul Judeţean de Istorie şi 

Arheologie Prahova coloana 2 – “Denumirea bunului” se modifică şi va avea următorul 

cuprins: “Crama secolul XVIII” , coloana 3 – “Elemente de identificare” se modifică şi 

va avea următorul cuprins: “Comuna Valea Călugărească, localitatea Valea Largă, 

judeţul Prahova, C1 – construcţie cu fundaţie din beton, pereţi din beton, planşeu din 

beton, pardoseală gresie şi parchet, acoperiş din şindrilă, instalaţii electrice şi apă 

potabilă, Număr niveluri: 3; Suprafaţă construită la sol: 178 mp; Suprafaţă construită 

desfăşurată – 343 mp; Număr cadastral 22834-C1, Teren intravilan în suprafaţă de 747 

mp, Categoria de folosinţă: curţi construcţii, Tarla 1, parcela Cc 348, Număr cadastral 

22834; Vecinătăţi: N- proprietăţi particulare; S- drum De 5647; V- drum; E-proprietăţi 

particulare”, coloana 5 – “Valoarea de inventar” se modifică şi va avea următorul 



cuprins: ”660,21592 mii lei-clădire, 31,3740 mii lei-teren” şi coloana 6 – “Situaţia 

juridică actuală” se modifică şi va avea următorul cuprins: ”Autorizaţia de construire 

nr.46/2010; Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2014/2013; Cartea 

funciară nr. 22834/Valea Călugărească”. 

d) Conform Hotărârii Guvernului nr.867/2002, actualizată, privind trecerea unor 

imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și 

Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene 

respective,  în domeniul public al Judeţului Prahova a fost transmis imobilul situat în 

Municipiul Ploieşti, str.Buna Vestire nr.1-3.  

La anexa C – Unităţi sanitare de interes judeţean conform Hotărârii Guvernului 

nr.906/01.09.2012 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, la poziţia nr.3 figura imobilul 

Spitalul Buna Vestire situat în Municipiul Ploieşti, str.Buna Vestire nr.1-3, compus din: 

C1 – Psihiatrie, Suprafaţă construită  - 758 mp; C2 – Psihiatrie Oftalmologie, Suprafaţă 

construită - 893 mp; C3 – Laborator – aprovizionare, Suprafaţă construită  - 276 mp; 

C4 – Secţia interne I endocrinologie interne III gastro+bloc alimentar, Suprafaţă 

construită - 1415 mp; C5 – Spălătorie, Suprafaţă construită - 330 mp; C6 – Spălătorie, 

Suprafaţă construită - 330 mp; C7 – Garaje, Suprafaţă construită  - 48 mp; C8 – 

Magazie , Suprafaţă construită  - 37 mp; C9 – Depozit, Suprafaţă construită  - 33 mp; 

C10 – Magazie alimente, Suprafaţă construită  - 121mp; C11 – Atelier mecanic, 

Suprafaţă construită  - 39 mp; C12 – Atelier mecanic, Suprafaţă construită - 39 mp; 

C13 – Magazie , Suprafaţă construită  - 67 mp; C14 – Magazie , Suprafaţă construită  - 

39 mp; C15 – Magazie , Suprafaţă construită  - 54 mp; C16 – Birou internări , 

Suprafaţă construită  - 44 mp; C17 – Magazie , Suprafaţă construită  - 24 mp; C18 – 

Capelă, Suprafaţă construită – 80 mp; C19 – Morga, Suprafaţă construită  - 13 mp; C20 

– Magazie , Suprafaţă construită  - 47 mp; C21 – Serviciu Administrativ , Suprafaţă 

construită 134 mp; C22 - Magazie, Suprafaţă construită  - 17 mp; C23 – Centrul de 

Sănătate Mintală, Suprafaţă construită - 92 mp; Suprafaţa de teren curte =  11734  mp; 

Împrejmuire cu gard din beton şi metalic. 



Ulterior, prin Hotărârea nr.127/25.07.2017 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului a unor construcţii, aflate în 

proprietatea judeţului Prahova şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Ploieşti, situate în municipiul Ploieşti, str.Buna Vestire nr.1-3, judeţul Prahova, în 

vederea demolării acestora. Demolarea construcţiilor C2 (parţial), C3, C6, C13, C14, 

C15, C16, C17 şi C20 s-a realizat conform Autorizaţiei de desfiinţare nr.100/2007 

emisă de Primăria Municipiului Ploieşti, în baza Procesului verbal de recepţie finală 

nr.13255/2018.  

Astfel, la poziţia 3 din anexa C – Unităţi sanitare de interes judeţean, coloana 3 – 

“Elemente de identificare” se modifică şi va avea următorul cuprins: “Municipiul 

Ploieşti, strada Buna Vestire nr.1-3, C1-Pavilion psihiatrie (S+P+1E), Număr niveluri: 

3; Suprafaţă construită la sol: 758 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 2274 mp; 

Număr cadastral 130960-C1; C2- Psihiatrie Oftalmologie (S+P+1E), Număr niveluri: 3; 

Suprafaţă construită la sol: 538 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 1614 mp; Număr 

cadastral 130960-C2; C4- Secţia interne I endocrinologie interne III gastro, bloc 

alimentar (S+P+1E+2Ep), Număr niveluri: 4; Suprafaţă construită la sol: 1415 mp; 

Suprafaţă construită desfăşurată – 4091 mp; Număr cadastral 130960-C4;  C5-

Spălătorie (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 330 mp; Suprafaţă 

construită desfăşurată – 330 mp; Număr cadastral 130960-C5; C7-Garaj (P), Număr 

niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 48 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 48 

mp; Număr cadastral 130960-C7; C8-Magazie (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă 

construită la sol: 37 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 37 mp; Număr cadastral 

130960-C8; C9-Depozit (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 33 mp; 

Suprafaţă construită desfăşurată – 33 mp; Număr cadastral 130960-C9; C10-Depozit 

alimente (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 121 mp; Suprafaţă 

construită desfăşurată – 121 mp; Număr cadastral 130960-C10; C11-Atelier mecanic 

(P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 39 mp; Suprafaţă construită 

desfăşurată – 39 mp; Număr cadastral 130960-C11; C18-Capela (P), Număr niveluri: 1; 

Suprafaţă construită la sol: 80 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 80 mp; Număr 

cadastral 130960-C18; C19-Morga (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 



13 mp; Suprafaţă construită desfăşurată – 13 mp; Număr cadastral 130960-C19; C21-

Sediu administrativ (P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 134 mp; 

Suprafaţă construită desfăşurată – 134 mp; Număr cadastral 130960-C21; C22-Magazie 

(P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 17 mp; Suprafaţă construită 

desfăşurată – 17 mp; Număr cadastral 130960-C22; C23-Centrul de sănătate mentală 

(P), Număr niveluri: 1; Suprafaţă construită la sol: 105 mp; Suprafaţă construită 

desfăşurată – 105 mp; Număr cadastral 130960-C23; Teren intravilan în suprafaţă de 

11.766 mp, împrejmuit cu gard de beton şi calcan, Categoria de folosinţă: curţi 

construcţii, Număr cadastral 130960; Vecinătăţi: N- proprietăţi particulare; S- 

proprietăţi particulare; V- str. Buna Vestire; E-proprietăţi particulare şi str.Avram 

Iancu”, coloana 5 – “Valoarea de inventar” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”2.097,96955 mii lei – clădiri, 4.963,4820 mii lei - teren” şi coloana 6 – “Situaţia 

juridică actuală” se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Hotărârea Guvernului 

nr.867/2002, Autorizaţia de desfiinţare nr. 100/2007; Procesul verbal de recepţie finală 

nr. 13255/2018; Cartea funciară nr. 130960/Ploieşti”. 
 
3. Completarea inventarului domeniului public al Judeţului Prahova, la anexa A 

– Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii 

publice cu poziţiile nr. 22, 23 şi 24. 

Astfel, în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor”, 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu  2007-2013, Axa 

prioritară 2 POS Mediu – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 

şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de intervenţie 1– 

Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 

infrastructurii de management al deşeurilor, Contractul de Finanţare 

139638/18.02.2013 a fost finalizat obiectivul ”Construire staţie de sortare a deşeurilor 

reciclabile Boldeşti-Scăieni” în baza Autorizaţiei de Construire nr. 91/11.09.2014 

emisă de Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni, lucrări finalizate prin încheierea 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 17781/35835/29.09.2015, 

construit pe terenul în suprafaţă de 14927 mp, cu nr. cadastral 21790, aflat în domeniul 



public al statului român şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova conform 

Hotărârii Guvernului României nr.37/06.02.2013.  

Tot în cadrul proiectului sus menţionat a fost finalizat şi obiectivul de investiţii 

”Staţie de transfer Urlaţi”, în baza Autorizaţiei de Construire nr. 15/14.03.2013 emisă 

de Primăria Oraşului Urlaţi, lucrări finalizate prin încheierea procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24425/16.12.2015, construit pe terenul în suprafaţă 

de 15000 mp identificat cu nr. cadastral 21356 transmis prin Hotărârea 

nr.72/26.07.2018 a Consiliului Local al Oraşului Urlaţi din domeniul public al Oraşului 

Urlaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Prahova în proprietatea Judeţului Prahova 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova.  

În cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu  2007-2013, Axa prioritară 

2 POS Mediu – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 

reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de intervenţie 1– Dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 

management al deşeurilor, Contractul de Finanţare 139638/18.02.2013 al cărui 

beneficiar este judeţul Prahova a fost finalizat proiectul ”Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor”. Unul din obiectivele specifice ale proiectului mai sus menţionat 

este: Construirea staţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile 

Ploieşti” din cadrul CL3-Contractul de lucrări nr. 1418/17/0005/7099/25.01.2017 

încheiat între Consiliul Judeţean Prahova şi S.C. STRABAG S.R.L. 

 

 

 

În cadrul proiectului a fost finalizat obiectivul de investiţii  “Staţia de tratare 

mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti”, construit în baza Autorizaţiilor 

de Construire nr. 297/19.07.2017 şi nr.521/16.11.2017 emise de Primăria Municipiului 

Ploieşti, lucrări finalizate prin încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr.23268/15.10.2018.  

Menţionăm că, Staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile 

Ploieşti este construită pe terenul intravilan în suprafaţă de 70000 mp cu nr. cadastral 



130763, situat în localitatea Ploieşti, Tarla 13, Parcela A210,  înscris în cartea funciară 

nr.130763 Ploieşti transmis prin Hotărârea nr.333/31.08.2018 a Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti din domeniul public al Municipiului Ploieşti şi administrarea 

Consiliului Judeţean Prahova în proprietatea Judeţului Prahova şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Prahova.  
 
4. Completarea inventarului domeniului public al Judeţului Prahova, la anexa C – 

Unităţi sanitare de interes judeţean cu poziţia nr.11. 

Această completare este necesară ca urmare a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului 

României nr.999/04.11.2014 privind aprobarea transferului managementului asistenţei 

medicale al Spitalului de Boli Infecţioase de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti 

la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei 

medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor 

unităţi sanitare din judeţul Prahova, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti nr.513/19.12.2013 privind aprobarea trecerii imobilului în care funcţionează 

Spitalul de Boli infecţioase Ploieşti, B-dul Republicii nr.271, din proprietatea publică a 

Municipiului Ploieşti în proprietatea publică a Judeţului Prahova, conform cărora a fost 

încheiat protocolul de predare-primire nr.21613/20999/24.11.2014. Cu adresa 

nr.10689/06.05.2022 proiectul de hotărâre nr.10688/06.05.2022 privind atestarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului  

public al Județului Prahova a fost transmis Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației în vederea emiterii unui punct de vedere, conform prevederilor art.289 

alin.(9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Analizănd proiectul transmis, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației a transmis printr-un email, înregistrat la Consiliul Județean Prahova cu 

nr.11768/20.05.2022, clarificări în vederea analizării și retransmiterii proiectului. 

In acest sens, prin adresa nr.14722/28.06.2022, Consiliul Județean Prahova a 

retransmis proiectul de hotărâre pentru atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Prahova. 



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis spre 

consultare prezentul proiect de hotărâre, însoțit de documentația aferentă, către 

Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum 

și către alte entități publice care administrează domeniul public și privat al statului. 

Astfel, prin adresa nr. MDLPA–75954/DPFBL–2664/16.08.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Prahova cu nr. 19100/23.08.2022 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației a transmis punctul de vedere al Ministerului Sănătății, în 

sensul că, această instituție nu poate aviza proiectul de hotărâre, fiind necesară 

transmiterea unor documente justificative și unele clarificări suplimentare. 

În acest sens, prin adresa nr. Sp/129/30.08.2022 Consiliul Județean Prahova a 

transmis către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației clarificările 

solicitate împreună cu documentația justificativă aferentă, aceasta fiind înaintată 

Ministerului Sănătății cu adresa nr. MDLPA–75954, 101605/DPFBL–2664/07.09.2022 

în vederea definitivării punctului de vedere. Menționăm că, prin adresa nr. MDLPA–

75954, 103925/DPFBL–2664, 5022/20.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Prahova cu nr. 24375/21.10.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației a transmis punctul de vedere al Ministerului Sănătății și Serviciului de 

Informații Externe asupra prezentului proiect de hotărâre.  

 

Ulterior, prin adresa nr. MDLPA–75954/DPFBL–2664/24.08.2022, completată 

prin adresa nr. MDLPA–75954, 109111, 102309/DPFBL–2664/24.08.2022, înregistrate 

la Consiliul Județean Prahova cu nr. Sp/139/06.09.2022 și nr. Sp/159/04.10.2022, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis punctul de 

vedere al instituției. 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 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 
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ROMÂNIA                                ANEXA NR.1 
JUDEŢUL PRAHOVA                                       la Hotărârea nr...........  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                                                         din.................................                    
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ATESTAREA  INVENTARULUI                                                                                                                                             
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC  
ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI PRAHOVA                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                 AVIZAT                    
                                                                                                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                                                              Hermina Adi Bîgiu 
 
     
Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova 
 

Capitolul II 
Instituții publice de interes județean 

A. Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice 
SECŢIUNEA I 

BUNURI IMOBILE 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare 

Anul 
dobândirii 

şi/sau al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
(mii lei) 

Situaţia juridică actuală 
 

0 1 2 3 4 5 6 

22 1.10 Staţie de sortare a deşeurilor 
reciclabile 

   
 Orașul Boldeşti Scăeni, strada Poligonului nr.6A 
, judeţul Prahova 
 Tarla 26, parcela 1179/1 
  C1 – Construcţie administrativă – birouri (P) 
  Suprafaţă construită la sol 196 mp ; Suprafaţă  
  desfăşurată – 196 mp 

Număr cadastral 21790-C1. 
  C2 – Cântar (P) ; 
  Suprafaţă construită la sol 53 mp ; Suprafaţă  
  desfăşurată – 53 mp ; Număr cadastral 21790-C2. 
  C3 – Casă pompe (P) ; 
 Suprafaţă construită la sol – 24 mp ; Suprafaţă   
 desfăşurată – 24 mp ; Număr cadastral 21790-C3. 
  C4 – Rezervor (P) ; 
  Suprafaţă construită la sol – 31 mp ; Suprafaţă    
  desfăşurată – 31 mp ; Număr cadastral 21790-C4. 
  C5 – Rezervor (P) ; 
Suprafaţă construită la sol – 31 mp ; Suprafaţă 
desfăşurată – 31 mp ; Număr cadastral 21790-C5. 

2015 12.273,338 

 
Autorizaţiei de Construire nr. 

91/11.09.2014 
Proces verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor 
nr.17781/35835/29.09.2015 

Cartea funciară 
nr.21790/Boldeşti-Scăeni 

Hotărârea Guvernului 
nr.37/06,02,2013 

Protocol de predare-preluare 
nr.80751/4316/13.03.2013 
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  C6 – Staţie sortare (P) ; 
 Suprafaţă construită la sol – 2.775 mp ; Suprafaţă 
desfăşurată – 2.775 mp ; Număr cadastral 21790-
C6. 
  C7 – Mărunţitor sticlă (P) ; 
 Suprafaţă construităla sol – 67 mp ; Suprafaţă 
desfăşurată – 67 mp ; număr cadastral 21790-C7. 
  C8 – Cămin foraj (Subteran + P) ; 
 Suprafaţă construită la sol – 63 mp ; Suprafaţă 
desfăşurată – 63 mp ; Număr cadastral 21790-C8. 
  C9 – Bazin retenţie (Subteran + P) ; 
 Suprafaţă construită la sol – 62 mp ; Suprafaţă 
desfăşurată – 62 mp ; Număr cadastral 21790-C9. 
  C10 – Separator (Subteran + P) ; 
 Suprafaţă construită la sol – 5 mp ; Suprafaţă  
 desfăşurată – 5 mp ; Număr cadastral 21790-C10.     
   Vecinătăţi: 

Nord – Proprietate particulară; 
Sud –Canal 1180; 
Est – Canal 1180; 

  Vest – Proprietate particulară şi drum de    
  exploatare 1186. 

23 1.10 Staţie de transfer deşeuri  
 

 
Oraşul Urlaţi, strada Gladiolelor nr.12  
C1-Rampă, Suprafaţă construită = 914 mp. 
Număr cadastral 21356-C1 
C2-Bazin retenţie, Sc=46mp  
Număr cadastral 21356-C2 
C3- Cântar, Suprafaţă construită =92 mp  
Număr cadastral 21356-C3 
C4- Clădire personal, Sc= 14 mp  
Număr cadastral 21356-C4 
C5- Grup Sanitar, Suprafaţă construită = 7 mp  
Număr cadastral 21356-C5 
C6- Staţie pompare, Suprafaţă construită =6 mp  
Număr cadastral 21356-C6 
C7- Separator de hidrocarburi, Suprafaţă 
construită =20 mp  
Număr cadastral 21356-C7 
C8 – Bazin, Suprafaţă construită = 4 mp  
Număr cadastral 21356-C8 
Teren aferent în suprafaţă de 15.000 mp.  
Număr cadastral 21356 

   Vecinătăţi: 
Nord – Proprietate particulară; 
Sud – Proprietate particulară; 

2015 

 
 
 

 
 

4.306,565  
Autorizaţia de construire nr. 

15/14.03.2013 
Proces verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor 
nr.24425/16.12.2015  

Hotărârea Consiliului Local 
al Oraşului Urlaţi 
nr.72/26.07.2018 

Protocol de predare-primire 
nr.18560/20580/12.09.2018 

Cartea funciară 
nr.21356/Urlaţi  
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Est – Proprietate particulară; 
Vest – Proprietate particulară. 
 
 
 
 

24  
 

1.1.2.1 
 

 
1.1.2.1 

 
 

1.1.2.1 
 

 
1.1.2.1 

 
 

1.10 
 
 

1.10 
 

1.10 
 

1.10 
 

 
1.1.2.1 

 
 

1.10 
 
 

1.8.15 
 

1.8.15 
 
 

1.8.15 
 

 
1.8.15 

 

Staţie de tratare mecano-
biologică a deşeurilor 

biodegradabile Ploieşti 

Municipiul Ploieşti, str.Centura de Est, nr.115, 
judeţul Prahova ; Tarla 13, Parcela 210 
C1-Corp administrativ, Laborator , Suprafaţă 
construită la sol = 143 mp; 
Număr cadastral 130763-C1; 
C2-Corp vestiar, Grup social femei bărbaţi, 
Suprafaţă construităla sol =74mp ; 
Număr cadastral 130763-C2; 
C3- Şopron recepţie deşeuri, Suprafaţă 
construită la sol = 814 mp ; 
Număr cadastral 130763-C3; 
C4- Staţie de tratare mecanică, Suprafaţă 
construităla sol = 1383 mp ; 
Număr cadastral 130763-C4; 
C5- Celule de biostabilizare deşeuri reziduale, 
Suprafaţă construită la sol = 6791 mp ; 
Număr cadastral 130763-C5; 
C6- Biofiltre, Suprafaţă construită la sol = 148 
mp ; Număr cadastral 130763-C6; 
C7- Biofiltre, Suprafaţă construită la sol = 148 
mp ; Număr cadastral 130763-C7; 
C8 – Celule de biostabilizare deşeuri 
biodegradabile verzi, Suprafaţă construită la sol 
= 313 mp ; Număr cadastral 130763-C8; 
C9- Şopron maturare deşeuri biodegradabile 
verzi, Suprafaţă construită la sol = 193 mp ; 
Număr cadastral 130763-C9; 
C10- Şopron maturare deşeuri reziduale, 
Suprafaţă construită la sol = 2925 mp ; 
Număr cadastral 130763-C10; 
C11- Cântar auto, Suprafaţă construită la sol = 
68 mp; Număr cadastral 130763-C11; 
C12- Puţ apă (gospodărire de apă), Suprafaţă 
construită la sol = 8 mp ; Număr cadastral 
130763-C12; 
C13- Rezervor (gospodărire de apă), Suprafaţă 
construită la sol = 47 mp ; Număr cadastral 
130763-C13; 
C14- Staţie clorinare (tip container), Suprafaţă 
construită la sol = 8 mp ; Număr cadastral 

2019  
 

395,84089 
 

 
208,33731 

 
 

2.863,28218 
 

 
5.475,10646 

 
 

12.220,45383 
 

 
164,08867 

 
164,08867 

 
869,86606 

 
 

298,17044 
 
 

4.322,84623 
 
 

97,51275 
 

179,28011 
 
 

24,36243 
 

 
73,88705 

 

Autorizaţia de construire nr. 
297/19.07.2017 

Autorizaţia de construire nr. 
521/16.11.2017 

Proces verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor 
nr.23268/15.10.2018 

Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Ploieşti 

nr.333/31.08.2018 
Protocol de predare-primire 

nr.1035/992/15.01.2019 
Cartea funciară nr.130763 

a municipiului Ploieşti 
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1.8.15 

 
 

1.8.15 
 

 
1.8.15 

 
 

1.8.15 
 
 
 
 

1.7.1.3 
 

1.8.15 
 
  

1.7.3 
 

1.8.15 
 

1.6.3.2 
 

130763-C14; 
C15- Staţie pompe incendiu şi apă tehnologică 
(tip container), Suprafaţă construită la sol = 20 
mp ; Număr cadastral 130763-C15; 
C16- Container tablouri electrice, Suprafaţă 
construită la sol = 15 mp; Număr cadastral 
130763-C16; 
C17- Staţie potabilizare şi staţie pompe apă 
potabilă (tip container),  Suprafaţă construită la 
sol= 15 mp ; Număr cadastral 130763-C17; 
C18 – Staţie de tratare levigat (Suprafaţă 
construită  =15 mp), bazin levigat, bazin 
concentrat şi bazin permanent Suprafaţă 
construită  =76 mp) ; Suprafaţă desfăşurată = 91 
mp) ; Număr cadastral 130763-C18; 
C19 –Post trafo, Suprafaţă construită la sol = 14 
mp ; Număr cadastral 130763-C19; 
C20 – Container tablouri electrice, Suprafaţă 
construită la sol = 16 mp ; Număr cadastral 
130763-C20; 
Instalaţii electrice exterioare. 
 
Reţele apă potabilă,  apă incendiu şi canalizare.     
 
Împrejmuire amplasament în lungime de 1225 
ml şi 2 porţi acces. 
 
Teren aferent (Lucrări de terasare şi arhitectură 
pe verticală + spaţiu verde + platforme, drumuri 
şi căi de acces) în suprafaţă de 70.000 mp ; 
Număr cadastral 130763. 
 
 
Vecinătăţi: 
N – Proprietăţi particulare; 
S – Proprietăţi particulare; 
E – Proprietate particulară; 
V – Proprietate particulară. 

 
47,88475 

 
 

303,97369 
 
 

239,28143 
 

 
550,27007 

 
 
 
 

304,22865 
 

480,78938 
 

 
664,.21473 

 
1.311.,52727 

 
562,19374 

 
 

9.310,47498 

 
 

 

PREȘEDINTE 
Iulian Dumitrescu 
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ROMÂNIA                                ANEXA NR.2 
JUDEŢUL PRAHOVA                                       la Hotărârea nr...........  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                                                         din.................................                    
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ATESTAREA  INVENTARULUI                                                                                                                                             
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC  
ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI PRAHOVA                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                 AVIZAT                    
                                                                                                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                                                              Hermina Adi Bîgiu 
 
     
 

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova 
 

 
Capitolul II  

 Instituţii publice de interes judeţean                                                                                                                                                                                                                                        

C – Unităţi sanitare de interes judeţean 
SECŢIUNEA I 

BUNURI IMOBILE 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare 

Anul 
dobândirii 

şi/sau al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
(mii lei) 

Situaţia juridică 
actuală 

 
0 1 2 3 4 5 6 

11 
  
  
  
  
  
  

1.6.2 Spitalul de Boli 
Infecțioase 

Localitatea Ploiești, Str. Republicii nr.271, judeţul 
Prahova 
C1 - construcţie din cărămidă, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 158 mp; Număr cadastral 136229-C1; 
C2 – construcţie din cărămidă, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 388 mp; Număr cadastral 136229-C2 ; 
C3- construcţie din cărămidă, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 801 mp; Număr cadastral 136229-C3; 
C4 –construcţie din cărămidă, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 122 mp; Număr cadastral 136229-C4; 
C6 –construcţie din beton, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 35 mp; Număr cadastral 136229-C6 ; 
C7 –construcţie din cărămidă, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 214 mp ; Număr cadastral 136229-C7; 
C8 - construcţie din beton, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 6 mp ; Număr cadastral 136229-C8;  
C9 –construcţie din cărămidă, fundaţie beton, suprafaţa 

2014  
 

C1-318.200,00 
 

C2-949.600,00 
 

C3-1.234.300,00 
 

C4-169.600,00 
 

C6-4.500,00 
 

C7-276.000,00 
 

C8-35.227,81 
 

C9-18.800,00 
 

C10-14.200,00 

Hotârârea nr.513/2013 a 
Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti 
 

Hotărârea nr.213/2013 a 
Consiliului Judeţean 

Prahova 
 

Hotărârea Guvernului 
României nr.999/2014 

 
Procesul verbal de predare-

preluarea 
nr.21613/20999/2014 

 
Cartea funciară nr.136229 

a municipiului Ploieşti 
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construită la sol - 7 mp; Număr cadastral 136229-C9 ; 
C10 –construcţie din beton, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 11 mp; Număr cadastral 136229-C10 ; 
C11 –construcţie din beton, fundaţie beton, suprafaţa 
construită la sol - 12 mp; Număr cadastral 136229-C11; 
Teren aferent în suprafaţă de  8267 mp, număr cadastral  
136229. 
Vecinătăţi : 
Nord – strada Zidari ; 
Sud – Proprietate publică – Primăria Municipiului 
Ploieşti; 
Est – Proprietate publică– Primăria Municipiului 
Ploieşti; 
Vest – proprietate particulară. 

 
C11-10.506,46 

 
Împrejmuire 

42.258,07 
 

Teren : 
3.339.868,00 

 

 

 
 

 

PREȘEDINTE 
Iulian Dumitrescu 
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