
R O M Â N I A                                                                
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                       
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.295/13.10.2022 

referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr. 287/2022 privind trecerea, din domeniul public al Județului Prahova în 
domeniul public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de 

producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă-SACET 
 

 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 24393/21.10.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone, precum şi Raportul comun nr. 
24394/21.10.2022 al Direcţiei Patrimoniu, și al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
295/13.10.2022 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
287/2022 privind trecerea, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul 
public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de producere, transport 
și distribuție energie termică și apă caldă-SACET; 

- Hotărârea Consiliului local al Municipiului Ploiești nr. 358/25.08.2022 
privind solicitarea de trecere din domeniul public al Județului Prahova în domeniul 
public al Municipiului Ploiești a bunurilor imobile și mobile aferente sistemului de 
producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- 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.1 alin. (2) lit. (d) și ale art. 4 alin. (1) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 
325/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 245/23.09.2022 privind atestarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova;  

- Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 287/29.09.2022 privind trecerea, 
din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, 
a bunurilor aferente sistemului de producere, transport și distribuție energie termică și 
apă caldă-SACET; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 289/04.10.2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 287/2022 privind trecerea, din 



domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a 
bunurilor aferente sistemului de producere, transport și distribuție energie termică și 
apă caldă-SACET; 

- Prevederile art.10, art. 285 lit. a), c), d), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art. 
294 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      - Prevederile art. 858 din Legea 287 / 2009 privind Codul Civil, 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. 295/13.10.2022 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr.289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr. 287/2022 privind trecerea, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul 
public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de producere, transport 
și distribuție energie termică și apă caldă-SACET în sensul că, la coloana nr. 3 
“Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul conținut: “Server Dell 
R350 – 2 buc; Stație Dell Precision 5820 – 2 buc; Windows Server 2019 Std – 2 buc; 
Monitor Dell 2414 – 2 buc; Switch HP Aruba 2930F – 2 buc; Kit Media Honeywell -
24 buc”. 

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
295/13.10.2022 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, 31 octombrie 2022 
 
Nr. 364 
 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                     DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS                     
                                                                                         ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
 
Nr. 24394/21.10.2022 
  
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.295/13.10.2022 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr.289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
287/2022 privind trecerea, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul 

public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de producere, 
transport și distribuție energie termică și apă caldă-SACET 

 
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 „. 

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 358/25.08.2022 s-a 

aprobat solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Prahova în domeniul 

public al Municipiului Ploiești a bunurilor imobile și mobile aferente sistemului de 

producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă, cu modificările și 

completările ulterioare, iar prin Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 287/2022, 

modificată prin Hotărârea nr. 289/2002 a Consiliului Județean Prahova s-a aprobat  

trecerea, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului 

Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de producere, transport și distribuție energie 

termică și apă caldă-SACET. Pentru buna funcționare a instalațiilor aferente SACET 

Brazi, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.295/13.10.2022, această 

hotărâre a fost completată cu o nouă poziție, poziția nr.309 - echipament 

SOFTWARE SACET ( Server Dell – 2 buc, calculatoare – 2 buc, Work Station: 



Windows Server 2016 – 2 buc, monitoare – 2 buc, Switch HP Aruba 29307 – 2 buc, 

Kit Media Honeywell -24 buc). 

Analizând anexa la hotărârea sus menționată și Procesul verbal de predare-

primire nr.23713/14.10.2022 încheiat între Termoficare Prahova S.A și Consiliul 

Județean Prahova s-a constatat că, în cuprinsul coloanei nr.3, elementele de 

identificare au fost trecute eronat, respectiv “Server Dell – 2 buc; Calculatoare – 2 

buc; Work Station: Windows Server 2016 – 2 buc; Monitoare – 2 buc; Switch HP 

Aruba 29307 – 2 buc; Kit Media Honeywell -24 buc”, conținutul corect al acesteia 

fiind “Server Dell R350 – 2 buc; Stație Dell Precision 5820 – 2 buc; Windows Server 

2019 Std – 2 buc; Monitor Dell 2414 – 2 buc; Switch HP Aruba 2930F – 2 buc; Kit 

Media Honeywell -24 buc”. 

În acest sens,  considerăm necesară modificarea coloanei nr.3 “Elemente de 

identificare” din anexa la  Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 295/13.10.2022  

, care va avea următorul conținut: “Server Dell R350 – 2 buc; Stație Dell Precision 

5820 – 2 buc; Windows Server 2019 Std – 2 buc; Monitor Dell 2414 – 2 buc; Switch 

HP Aruba 2930F – 2 buc; Kit Media Honeywell -24 buc”. 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre pentru 

modificarea “Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.295/13.10.2022 privind 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.289/04.10.2022 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 287/2022 privind trecerea, din 

domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a 

bunurilor aferente sistemului de producere, transport și distribuție energie termică și 

apă caldă-SACET”. 

 

 
  DIRECȚIA PATRIMONIU                                       DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS  
                                                                                              ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
MIHAELA IRINA IAMANDI                                             ALINA GEORGIANA TINCĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 24393/21.10.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.295/13.10.2022 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr.289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
287/2022 privind trecerea, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul 

public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de producere, 
transport și distribuție energie termică și apă caldă-SACET 

     
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 „. 

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 358/25.08.2022 s-a aprobat 
solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al 
Municipiului Ploiești a bunurilor imobile și mobile aferente sistemului de producere, 
transport și distribuție energie termică și apă caldă, cu modificările și completările 
ulterioare, iar prin Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 287/2022, modificată prin 
Hotărârea nr. 289/2002 a Consiliului Județean Prahova s-a aprobat  trecerea, din domeniul 
public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente 
sistemului de producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă-SACET. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 295/13.10.2022, această hotărâre a 
fost completată cu o nouă poziție, poziția nr.309 - echipament SOFTWARE SACET ( 
Server Dell – 2 buc, calculatoare – 2 buc, Work Station: Windows Server 2016 – 2 buc, 
monitoare – 2 buc, Switch HP Aruba 29307 – 2 buc, Kit Media Honeywell -24 buc). 

Analizând anexa la hotărârea sus menționată s-a constatat că, în cuprinsul coloanei 
nr.3, elementele de identificare au fost trecute eronat, respectiv “Server Dell – 2 buc; 
Calculatoare – 2 buc; Work Station: Windows Server 2019 – 2 buc; Monitoare – 2 buc; 
Switch HP Aruba 29307 – 2 buc; Kit Media Honeywell -24 buc”, conținutul corect al 
acesteia fiind “Server Dell R350 – 2 buc; Stație Dell Precision 5820 – 2 buc; Windows 
Server 2019 Std – 2 buc; Monitor Dell 2414 – 2 buc; Switch HP Aruba 2930F – 2 
buc; Kit Media Honeywell -24 buc”. 

În raport de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.295/13.10.2022 referitoare la completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 287/2022 privind trecerea, din domeniul public al 
Județului Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente 
sistemului de producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă-SACET, pe 
care-l  supun spre aprobare. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 


	R A P O R T

