
R O M Â N I A                                                     
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, 

strada Rapsodiei nr.2Bis, identificat cu numărul cadastral 129695,  
aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova 

 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 25500/03.11.2022 al domnului Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 25527/03.11.2022 al 
Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Publică privind 
aprobarea dezmembrării unui imobil-teren, situat în municipiul Ploiești, strada 
Rapsodiei nr.2Bis, identificat cu numărul cadastral 129695, aflat în proprietatea 
publică a Judeţului Prahova; 

- Prevederile art.879 alin.(2) şi alin.(5), ale art.880 şi ale art.888 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art.23 și ale art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art.132 alin. (1) şi ale art.135 alin. (1) litera a) din Ordinul nr. 
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate  Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
nr. IA49596/03.11.2022 înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 
25485/03.11.2022. 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. c), art.182  precum și ale 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 (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 (două) loturi a imobilului-teren în 

suprafaţă de 7530 mp, proprietatea publică a Judeţului Prahova, situat în municipiul 
Ploiești, strada Rapsodiei nr.2Bis, identificat cu numărul cadastral 129695, după cum 
urmează: 

a) Lotul 1: număr cadastral 149208 compus din teren intravilan, parțial 
împrejmuit, în suprafaţă de 6230 mp și construcțiile C1 – Depozit alimente în 
suprafață construită la sol 109 mp, C2- Magazie în suprafață construită la sol 107 mp, 
C3- Spațiu adăpostire generator în suprafață construită la sol 14 mp, C4 - Complex 
Servicii Comunitare (S+P+1) în suprafață construită la sol 1167 mp, suprafață 
desfășurată 2399,49 mp,  fomat din Clădire leagăn = 846,60 mp, Spălătorie mecanică 
=303 mp și Spațiu pentru birouri = 17 mp, situat în municipiul Ploiești, strada 
Rapsodiei nr.2 Bis. 

 



b) Lotul 2 – număr cadastral 149209  compus din teren intravilan, parțial 
împrejmuit, în suprafaţă de 1300 mp, situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei 
nr.2 Bis. 

(2) Prin dezmembrarea imobilului indicat la alin. (1) au rezultat 2 (două) loturi 
noi de proprietate, aflate în proprietatea Judeţului Prahova – domeniul public şi în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 
identificate cu numerele cadastrale 149208/UAT Ploiești și 149209/UAT Ploiești, 
conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil), cerere nr. 138801/02.11.2022 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează domnul Apostol Constantin Cristian – Vicepreședinte al 
Consiliului Judeţean Prahova să semneze actele de dezmembrare în formă autentică şi 
orice alte documente privind operaţiunea de dezmembrare a imobilului menţionat la 
art.1. 

Art. 3 Prezenta Hotărâre modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii 
nr.74/31.03.2022 privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova a unor imobile proprietate publică a județului 
Prahova. 

Art. 4 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

 
                                                                                           

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                     Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 23 noiembrie 2022 
 
Nr. 380 



 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 25500/03.11.2022 
  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, 
strada Rapsodiei nr.2Bis, identificat cu numărul cadastral 129695  

aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova 
 

  
În conformitate cu prevederile art.286 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “domeniul public al 
judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr.3, precum şi alte bunuri de uz sau 
de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu 
sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional”. 

Imobilul „Complexul de Servicii Comunitare Sf. Andrei ” situat în municipiul 
Ploiești, strada Rapsodiei nr.2 Bis, județul Prahova, identificat cu numărul cadastral 
129695, compus din teren în suprafață totală de 7530 mp și patru corpuri de clădiri se află 
în proprietatea publică a Judeţului Prahova şi în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, conform Hotărârii Guvernului României 
nr.1359/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin adresa nr. IA49596/03.11.2022  Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova ne informează că Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a 
lansat, la data de 10.10.2022, apelul de proiecte competitive ”Dezvoltarea infrastructurii 
sociale pentru persoanele cu dizabilități”, în cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - 
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități, ținta 396 - Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități. 

Apelul urmăreşte înfiinţarea a unor centre de zi/ centre de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu/ centre de servicii de asistență și suport pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi, construite la standardele nZEB sau nZEB+.  

În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
intenţionează să participe la competiţia de proiecte prin depunerea unei cereri de finanţare 
care vizează construirea unui Centru de zi la standardele nZEB+, în suprafaţă construită 
de 346 mp, pe o suprafață de teren de 1300 mp din terenul în suprafață totală de 7530 mp 
situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr.2Bis, județul Prahova, identificat cu 
numărul cadastral 129695, imobilul în care îşi defăşoară activitatea „Complexul de Servicii 
Comunitare Sf. Andrei Ploieşti”. 

 Astfel în vederea realizării obiectivului propus, terenul în suprafață de 7530 mp aflat 
în proprietatea publică a judeţului Prahova și în administrarea Direcției Generale de 
Asistență socială și Protecția Copilului Prahova, situat în municipiul Ploiești, strada 
Rapsodiei nr.2Bis trebuie dezmembrat, în două loturi, imobilele rezultate din dezmembrare 
urmand a fi înscrise în cartea funciară.  

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil), cerere 
nr.138801/02.11.2022 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova, 
imobilul cu numărul cadastral 129695 situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei 
nr.2Bis, se dezmembrează astfel: 



- lotul 1: număr cadastral 149208 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 
suprafaţă de 6230 mp și construcțiile C1 – Depozit alimente în suprafață construită la sol 
109 mp, C2- Magazie în suprafață construită la sol 107 mp, C3- Spațiu adăpostire generator 
în suprafață construită la sol 14 mp, C4- Complex Servicii Comunitare (S+P+1) în 
suprafață construită la sol 1167 mp, suprafață desfășurată 2399,49 mp, fomat din Clădire 
leagăn = 846,60 mp, Spălătorie mecanică =303 mp și Spațiu pentru birouri = 17 mp, situat 
în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr.2 Bis, în proprietatea județului Prahova 
(domeniul public) și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova. 

- lotul 2: număr cadastral 149209  compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 
suprafaţă de 1300 mp, situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr.2 Bis, în 
proprietatea județului Prahova (domeniul public) și în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 

În baza art.132 alin.(1) din Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară „Imobilul poate fi modificat 
prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni au caracter material şi nu implică nici un nici un 
transfer de proprietate. Modificările se fac pe baza unor documentaţii cadastrale 
recepţionate de biroul teritorial şi a consimţământului proprietarului exprimat în înscris în 
formă autentică sau după caz prin hotărâre judecătorească definitivă”. 

În conformitate cu art.25 alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare “actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în 
formă autentică”. 

În vederea încheierii actului autentic de dezlipire se impune promovarea unui proiect 
de hotărâre în acest sens, având în vedere prevederile art. 173 alin.(1) lit.c) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora “Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului”. 

Față de cele prezentate mai sus, consider necesar si oportun proiectul de hotărâre 
privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, strada 
Rapsodiei nr.2 Bis, identificat cu numărul cadastral 129695, aflat în proprietatea publică a 
Judeţului Prahova și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova. 

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei 
nr.2Bis, identificat cu numărul cadastral 129695, aflat în proprietatea publică a Judeţului 
Prahova. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 

 

 

 

 

 

 

 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                         DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS  
Nr. 25527/03.11.2022                                                       ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, 
strada Rapsodiei nr.2Bis, identificat cu numărul cadastral 129695  

aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova 
 
 

  
În baza prevederilor art.173 alin.(1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare „Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului”. 

Conform Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în proprietatea publică a Judeţului Prahova şi în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova figurează imobilul 

„Complexul de Servicii Comunitare Sf. Andrei ” situat în municipiul Ploiești, strada 

Rapsodiei nr.2Bis, județul Prahova, identificat cu numărul cadastral 129695, compus din 

teren în suprafață totală de 7530 mp și următoarele construcții: 

C1 – Depozit alimente în suprafață construită la sol 109 mp 

 C2- Magazie în suprafață construită la sol 107 mp 

 C3- Spațiu adăpostire generator în suprafață construită la sol 14 mp 

 C4- Complex Servicii Comunitare (S+P+1) în suprafață construită la sol 1167 mp, 

suprafață desfășurată 2399,49 mp,  fomat din: 

Clădire leagăn = 846,60 mp  

Spălătorie mecanică =303 mp  

Spațiu pentru birouri = 17 mp  

Prin adresa nr.IA49596/03.11.2022 Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova ne informează că Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a 

lansat, la data de 10.10.2022, apelul de proiecte competitive ”Dezvoltarea infrastructurii 

sociale pentru persoanele cu dizabilități”, în cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - 



Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități, ținta 396 - Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități. 

Apelul urmăreşte înfiinţarea a unor centre de zi/ centre de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu/ centre de servicii de asistență și suport pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi, construite la standardele nZEB sau nZEB+.  

În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

intenţionează să participe la competiţia de proiecte prin depunerea unei cereri de finanţare 

care vizează construirea unui Centru de zi la standardele nZEB+, în suprafaţă construită 

de 346 mp, pe o suprafață de teren de 1300 mp din terenul în suprafață totală de 7530 mp 

situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr.2Bis, județul Prahova, identificat cu 

numărul cadastral 129695, imobilul în care îşi defăşoară activitatea „Complexul de Servicii 

Comunitare Sf. Andrei Ploieşti”. 

 Astfel în vederea realizării obiectivului propus, terenul în suprafață de 7530 mp aflat 

în proprietatea publică a judeţului Prahova și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență socială și Protecția Copilului Prahova, situat în municipiul Ploiești, strada 

Rapsodiei nr.2Bis trebuie dezmembrat, în două loturi, imobilele rezultate din dezmembrare 

urmand a fi înscrise în cartea funciară.  

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil), cerere 

nr.138801/02.11.2022 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova, 

imobilul cu numărul cadastral 129695 situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr.2 

Bis, se dezmembrează astfel: 

- lotul 1: număr cadastral 149208 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 

suprafaţă de 6230 mp și construcțiile C1 – Depozit alimente în suprafață construită la sol 

109 mp, C2- Magazie în suprafață construită la sol 107 mp, C3- Spațiu adăpostire generator 

în suprafață construită la sol 14 mp, C4- Complex Servicii Comunitare (S+P+1) în 

suprafață construită la sol 1167 mp, suprafață desfășurată 2399,49 mp,  fomat din Clădire 

leagăn = 846,60 mp, Spălătorie mecanică =303 mp și Spațiu pentru birouri = 17 mp,  situat 

în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr.2 Bis, în proprietatea județului Prahova 

(domeniul public) și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova. 

- lotul 2: număr cadastral 149209  compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, în 

suprafaţă de 1300 mp, situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr.2 Bis, în 

proprietatea județului Prahova (domeniul public) și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 



În conformitate cu art.25 alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii 

imobiliare “actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în 

formă autentică”. 

Conform prevederilor art. 879 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, “imobilul înscris în cartea 

funciară se modifică şi prin dezlipiri, dacă se desparte o parte din imobil sau se 

micşorează întinderea acestuia.” 

De asemenea, conform art.879, alin.(5), din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, “operaţiunile de modificare a 

imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau dezlipiri, au caracter material şi nu 

implică nici un transfer de proprietate”. 

 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea 

dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, strada Rapsodiei nr.2Bis, 

identificat cu numărul cadastral 129695, aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova. 

 

 
 
    Direcţia Patrimoniu                                                   Direcţia Juridic Contencios şi  
                                                                                                Administraţie Publică   
    Director Executiv,                                                               Director Executiv, 
Mihaela Irina Iamandi                                                       Alina Georgiana Tincă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA                                                                       ANEXA   
JUDEŢUL PRAHOVA                                                    la Hotărârea nr._________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                              din data de_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERAT DE ADMITERE 

 
 
 

Pentru dezmembrarea imobilului situat în municipiul Ploiești,  
strada Rapsodiei nr.2 Bis, identificat cu număr cadastral 129695 
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