
R O M Â N I A 
JUDEŢULPRAHOVA                                                                             
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E 
  privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022  

referitoare la solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al  
municipiului Ploiești în domeniul public al judaeţului Prahova 

 
Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 24751/26.10.2022 al domnului Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 
24757/26.10.2022 al Direcţiei Patrimoniu și al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
158/2022 referitoare la solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova; 

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

- Prevederile art. 286 alin. (3) şi art. 294 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 privind la solicitarea 
trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al 
judeţului Prahova; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 201/2022 privind completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 referitoare la solicitarea trecerii 
unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al 
judeţului Prahova; 

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 Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
158/2022 referitoare la solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova, cu completările 
ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.158/2022 
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. 368 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                           DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS       
                ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 24757/26.10.2022 
       
    
 

R A P O R T  
la proiectul de hotărâre  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 
referitoare la solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al  

municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova 
 
 
 

Consiliul Județean Prahova are în derulare mai multe proiecte în vederea 
dezvoltării județului Prahova. În acest sens, Consiliul Județean Prahova are ca 
obiectiv realizarea unor investiții de interes județean care urmăresc creșterea 
accesului la infrastructura sportivă pentru locuitorii din județ, asigurarea condițiilor 
optime pentru activități sportive de nivel internațional, asigurarea de spații dotate 
pentru activitățile cluburilor sportive și ale altor agenți economici, creșterea șanselor 
de a identifica sportivi de performanță prin crearea unei infrastructuri sportive 
moderne, suplimentarea numărului de spații verzi și amenajarea unei zone de odihnă 
și promenadă, precum și scăderea gradului de șomaj prin crearea de noi locuri de 
muncă. 

În vederea realizării acestor obiective de interes județean, Consiliul Județean 
Prahova intenționează a realiza următoarele investiții: bazin de înot olimpic, 
patinoar, terenuri de handbal, tenis și baschet, sală polivalentă, piste de biciclete, 
seră cu plante exotice, precum și alte atracții cu caracter unic în județ.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 s-a aprobat 
solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în 
domeniul public al judeţului Prahova, în vederea realizării acestor obiective de 
interes județean. 

Menționăm că, după încheierea procesului verbal de recepție finală, la 
expirarea perioadei de garanție a obiectivelor de investiții realizate, pentru buna 
gestionare a acestora, imobilele vor trece în domeniul public al municipiului Ploiești, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Prin adresa nr. 13452/14840/26.09.2022 Primăria municipiului Ploiești ne 
informează că în prezent, Compania Națională de Investiții SA are în derulare prin 
„Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social” o serie de proiecte 
pilot, în cadrul subprogramului „Bazine de Înot” figurând proiectul tip „Bazin de 
Înot Didactic și Agrement”. Ca atare, prin Hotărârea nr.442/18.11.2021 a Consiliului 
Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat stabilirea amplasamentului necesar 



construirii unui Bazin de Înot Didactic și de Agrement pe o suprafață de aproximativ 
4.884 mp din incinta Parcului Municipal Vest, în vedere depunerii documentației 
specifice Companiei Naționale de Investiții SA. 

Astfel, este necesară modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 158/2022 prin care s-a aprobat solicitarea trecerii unor imobile din 
domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova. 
  Conform prevederilor art. 294 alin (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea 
unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza 
teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz.” 
 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 referitoare la 
solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în 
domeniul public al judeţului Prahova. 
 
 
 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
MIHAELA IRINA IAMANDI                           ALINA GEORGIANA TINCĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 24751/26.10.2022  

 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 referitoare la 
solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al  

municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.158/2022 s-a aprobat solicitarea 
trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al 
judeţului Prahova, cu completările ulterioare, în vederea realizării unor obiective de 
investiții de interes public județean în domeniile sport, cultură, sănătate și social. 

În vederea realizării acestor obiective de interes județean, Consiliul Județean 
Prahova intenționează a realiza următoarele investiții: bazin de înot olimpic, patinoar, 
terenuri de handbal, tenis și baschet, sală polivalentă, piste de biciclete, seră cu plante 
exotice, precum și alte atracții cu caracter unic în județ.  

Prin realizarea acestor obiective de investiții se va asigura creșterea accesului la 
infrastructura sportivă pentru locuitorii din județ, asigurarea condițiilor optime pentru 
activități sportive de nivel internațional, asigurarea de spații dotate pentru activitățile 
cluburilor sportive și ale altor agenți economici, creșterea șanselor de a identifica sportivi 
de performanță prin crearea unei infrastructuri sportive moderne, suplimentarea numărului 
de spații verzi și amenajarea unei zone de odihnă și promenadă, precum și scăderea 
gradului de șomaj prin crearea de noi locuri de muncă. 

Menționăm că, după încheierea procesului verbal de recepție finală la expirarea 
perioadei de garanție a obiectivelor de investiții realizate, imobilele vor trece în domeniul 
public al municipiului Ploiești, la cererea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

Conform adresei Primăriei municipiului Ploiești nr. 13452/14840/26.09.2022 prin 
Hotărârea nr.442/18.11.2021 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat stabilirea 
amplasamentului necesar construirii unui Bazin de Înot Didactic și de Agrement pe o 
suprafață de aproximativ 4.884 mp din incinta Parcului Municipal Vest, în vedere depunerii 
documentației specifice Companiei Naționale de Investiții SA care are în derulare prin 
„Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social” o serie de proiecte pilot, 
în cadrul subprogramului „Bazine de Înot” figurând proiectul tip „Bazin de Înot Didactic 
și Agrement”. 

Astfel, este necesară modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
nr. 158/2022 prin care s-a aprobat solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova. 

În conformitate cu prevederile art. 294 alin (3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea unui bun 
din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui 



judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin 
hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” 

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 referitoare la solicitarea 
trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al 
judeţului Prahova. 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A                                                                  Anexa  
JUDEŢUL PRAHOVA                                        la Hotărârea nr. ______ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  din ________________ 
 
 
 
 
 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 a imobilelor pentru care se solicită trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești 
în domeniul public al județului Prahova 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 
imobilul  

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
imobilul 

Caracteristicile tehnice ale imobilului  

0 1 2 3 4 
1 Județul Prahova,  

Localitatea Ploiești, 
Cartier Vest, strada 
Mărășești nr. 285A 

Municipiul 
Ploiești  

Județul 
Prahova 

Teren intravilan 
Suprafață 157.552 mp 
Categoria de folosință: curți construcții 
Număr cadastral 128388 
Carte funciară nr. 128388 

2 Județul Prahova,  
Localitatea Ploiești, 
Cartier Vest, strada 
Mărășești nr. 285B 

Municipiul 
Ploiești  

Județul 
Prahova 

Teren intravilan 
Suprafață 524.704 mp 
Categoria de folosință: curți construcții 
Număr cadastral 148686 
Carte funciară nr. 148696 

 
 


	R A P O R T
	la proiectul de hotărâre

