
 
R O M Â N I A                                                    
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dezmembrării, în două loturi,  a unui imobil-teren situat în 

municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, identificat cu numărul  
cadastral 133916, aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova  

 
Având în vedere: 

 
- Referatul de aprobare nr. 27210/22.11.2022 al domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 27214/22.11.2022. al 
Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Publică 
privind aprobarea dezmembrării, în două loturi,  a unui imobil-teren situat în 
municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, identificat cu numărul cadastral 
133916, 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; 

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 10.862 mp,  proprietatea publică a Judeţului Prahova, situat în 
municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, identificat cu numărul cadastral 
133916, înscris în cartea funciară nr.133916/Ploiești, după cum urmează: 
a) Lotul 1: număr cadastral 149268 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, 
categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 7.886 mp și construcția C1-
Sediu administrativ, S+P+4E+2 spații, în suprafață construită la sol de 1.055 mp, 
suprafață construită subsol – 1.002 mp, suprafață construită parter – 1.123 mp, 
suprafață construită etaj 1 – 1.025 mp, suprafață construită etaj 2 – 1.025 mp, 
suprafață construită etaj 3 – 1.025 mp, suprafață construită etaj 4 – 719 mp, 
suprafață construită 2 spații – 162 mp, suprafață desfășurată – 6.081 mp, situat în 
localitatea Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, județul Prahova, T525, Cc1. 
 
 
 



 
 
b) Lotul 2 – număr cadastral 149269 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, 
categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 2.976 mp, situat în localitatea 
Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, județul Prahova, T525, Cc1. 

(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 Consiliului Județean Prahova, identificate cu numerele cadastrale 
149268 și 149269/UAT Ploiești, conform Referatului de admitere (dezmembrare 
imobil), cerere nr.146148/17.11.2022, anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează domnul Dumitru Tudone - Vicepreşedintele 
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 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

 
P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

         Vicepreședinte 
 

 
                                                                                        

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                   Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ploieşti, 29 noiembrie 2022 
 
Nr. 395 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 27210/22.11.2022 
  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării, în două loturi,   

a unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16,  
identificat cu numărul cadastral 133916,  

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 „Sediul Centrului Militar Județean Prahova” situat în municipiul 
Ploiești, strada Șoseaua Vestului nr.14-16, județul Prahova, înscris în cartea 
funciară nr. 133916 a municipiului Ploiești, compus din clădire (Sediu 
administrativ) în suprafață construită la sol de 1055 mp, identificată cu numărul 
cadastral 133916-C1 și teren aferent în suprafață măsurată de 10.862 mp (din 
acte: 11.730 mp), identificat cu numărul cadastral 133916 se află în proprietatea 
publică a Judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Județean Prahova, 
conform Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Ulterior, pe terenul în suprafaţă măsurată de 10.862 mp (din acte: 11.730 mp), 
proprietate publică a Judeţului Prahova a fost finalizat obiectivul de investiții 
“Construire Clădire Școala Gimnazială Specială nr.1 Ploiești, împrejmuire, cabină 
poartă, organizare de șantier” conform Procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr. 22335/29.09.2022, executat în baza autorizaţiilor de construire 
nr.276/01.08.2016 și nr.548/18.12.2020 eliberate  de Primăria municipiului 
Ploiești.  

Menționăm că, prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Prahova 
nr.224/28.02.2017, Școala Gimnazială Specială nr.1, Municipiul Ploiești s-a 
transformat în Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1, Municipiul Ploiești. 

 În vederea transmiterii în administrarea Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă nr.1, Municipiul Ploiești a obiectivului de investiții sus menționat, 
terenul în suprafață măsurată de 10.862 mp (din acte: 11.730 mp), identificat cu 
numărul cadastral 133916, proprietatea publică a judeţului Prahova, situat în 
municipiul Ploiești, strada Șoseaua Vestului nr.14-16, județul Prahova, trebuie 
dezmembrat, în două loturi, imobilele rezultate din dezmembrare urmând a fi 
înscrise în cartea funciară.  

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil), cerere 
nr.146148/17.11.2022 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 



Prahova, imobilului-teren în suprafaţă de 10.862 mp,  proprietatea publică a 
Judeţului Prahova, situat în municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, 
identificat cu numărul cadastral 133916, înscris în cartea funciară 
nr.133916/Ploiești, se dezmembrează astfel: 
 
-Lotul 1: număr cadastral 149268 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, 
categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 7.886 mp și construcția C1-
Sediu administrativ, S+P+4E+2 spații, în suprafață construită la sol de 1.055 mp, 
suprafață construită subsol – 1.002 mp, suprafață construită parter – 1.123 mp, 
suprafață construită etaj 1 – 1.025 mp, suprafață construită etaj 2 – 1.025 mp, 
suprafață construită etaj 3 – 1.025 mp, suprafață construită etaj 4 – 719 mp, 
suprafață construită 2 spații – 162 mp, suprafață desfășurată – 6.081 mp, situat în 
localitatea Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, județul Prahova, T525, Cc1. 
-Lotul 2 – număr cadastral 149269 compus din teren intravilan, parțial 
împrejmuit, categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 2.976 mp, 
situat în localitatea Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, județul Prahova, T525, 
Cc1. 

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, în două loturi, a unui imobil-teren situat 
în municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, identificat cu numărul cadastral 
133916, aflat în proprietatea publică a Judeţului Prahova, pe care-l supun spre 
aprobare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                          DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS  
                                                                                              ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
Nr.27214/22.11.2022 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării, în două loturi,   

a unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16,  
identificat cu numărul cadastral 133916,  

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 

Consiliului Județean Prahova figurează imobilul „Sediul Centrului Militar Județean 

Prahova” situat în municipiul Ploiești, strada Șoseaua Vestului nr.14-16, județul Prahova, 

înscris în cartea funciară nr. 133916 a municipiului Ploiești, compus din clădire (Sediu 

administrativ) în suprafață construită la sol de 1055 mp, identificată cu numărul cadastral 

133916-C1 și teren aferent în suprafață măsurată de 10.862 mp (din acte: 11.730 mp), 

identificat cu numărul cadastral 133916.  

Ulterior, pe terenul în suprafaţă măsurată de 10.862 mp (din acte: 11.730 mp), 

proprietate publică a Judeţului Prahova a fost finalizat obiectivul de investiții 

“Construire Clădire Școala Gimnazială Specială nr.1 Ploiești, împrejmuire, cabină 

poartă, organizare de șantier” conform Procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 22335/29.09.2022, executat în baza autorizaţiilor de construire 

nr.276/01.08.2016 și nr.548/18.12.2020 eliberate  de Primăria municipiului Ploiești.  

Menționăm că, prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Prahova 

nr.224/28.02.2017, Școala Gimnazială Specială nr.1, Municipiul Ploiești s-a transformat în 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1, Municipiul Ploiești. 

 În vederea transmiterii în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1, 

Municipiul Ploiești a obiectivului de investiții sus menționat, terenul în suprafață măsurată 

de 10.862 mp (din acte: 11.730 mp), identificat cu numărul cadastral 133916, proprietatea 

publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploiești, strada Șoseaua Vestului nr.14-16, 

județul Prahova, trebuie dezmembrat, în două loturi, imobilele rezultate din dezmembrare 

urmand a fi înscrise în cartea funciară.  



Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil), cerere 

nr.146148/17.11.2022 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova, 

imobilului-teren în suprafaţă de 10.862 mp,  proprietatea publică a Judeţului Prahova, situat 

în municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, identificat cu numărul cadastral 133916, 

înscris în cartea funciară nr.133916/Ploiești, se dezmembrează astfel: 

-Lotul 1: număr cadastral 149268 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, categoria 

de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 7.886 mp și construcția C1-Sediu administrativ, 

S+P+4E+2 spații, în suprafață construită la sol de 1.055 mp, suprafață construită subsol – 

1.002 mp, suprafață construită parter – 1.123 mp, suprafață construită etaj 1 – 1.025 mp, 

suprafață construită etaj 2 – 1.025 mp, suprafață construită etaj 3 – 1.025 mp, suprafață 

construită etaj 4 – 719 mp, suprafață construită 2 spații – 162 mp, suprafață desfășurată – 

6.081 mp, situat în localitatea Ploiești, Șoseaua Vestului nr.14-16, județul Prahova, T525, 

Cc1. 

-Lotul 2 – număr cadastral 149269 compus din teren intravilan, parțial împrejmuit, categoria 

de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 2.976 mp, situat în localitatea Ploiești, Șoseaua 

Vestului nr.14-16, județul Prahova, T525, Cc1. 

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, în două loturi, a unui imobil-teren situat în municipiul Ploiești, 

Șoseaua Vestului nr.14-16, identificat cu numărul cadastral 133916, 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       ANEXĂ 
JUDEŢUL PRAHOVA      LA HOTĂRÂREA NR. ______ 
CONSILIUL JUDEŢEAN    DIN DATA DE _____________ 
 

 

 

 

 

 

REFERAT DE ADMITERE 

 

pentru dezmembrarea în două loturi a imobilului-teren situat în 
municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16, identificat cu 

numărul cadastral 133916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 





Referat de admitere, cerere nr. 146148 / 17-11-2022

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ploiești

Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

146148
17
11

2022Adresa: PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax:
(0244) 59 22 95

REFERAT DE ADMITERE
(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei JUDETUL PRAHOVA
Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii , Nr. 2-4, Jud. Prahova

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 146148 din data 17-11-2022, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Ploiești, Sos VESTULUI, Nr. 14-16, Jud. Prahova, T525 Cc1, UAT Ploiești avand numarul
cadastral 133916 a fost  dezmembrat in imobilele:
1)  149268  situat  in  Loc.  Ploiești,  Sos  VESTULUI,  Nr.  14-16,  Jud.  Prahova,  T525  Cc1,  UAT  Ploiești
avand  suprafaţa  măsurată  7886  mp;
2)  149269  situat  in  Loc.  Ploiești,  Sos  VESTULUI,  Nr.  14-16,  Jud.  Prahova,  T525  Cc1,  UAT  Ploiești
avand  suprafaţa  măsurată  2976  mp;

Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI PRAHOVA la data: 18-11-2022.

Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condiţiile Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Amalia-Claudia Stan
Inspector

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din1

Amalia-
Claudia 
Stan

Semnat digital de 
Amalia Claudia 
Stan 
Data: 2022 11 18 
10:41 08 +02'00'



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 133916 / UAT Ploiești

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ploiești

PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95

Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

146148
17
11

2022

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară
pentru

Imobil număr cadastral 133916 / UAT Ploiești

Comuna/Oraş/Municipiu: Ploiești

TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Ploiești, Sos Vestului, Nr. 14-16, Jud. Prahova, T525
Cc1

Nr. cadastral Suprafața măsurată Observaţii / Referinţe
133916 10862

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 4



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 133916 / UAT Ploiești
Incadrare in zonă

scara 1:2000

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 4



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 133916 / UAT Ploiești
Date referitoare la teren

Crt Categoria de
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Observaţii / Referinţe

1 curti constructii DA 10.862 525 Cc1

TOTAL: 10.862

Date referitoare la construcţii
Crt Numar Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

1 133916-C1

constructii
administrative si social

culturale

1.055 Cu acte

Sediu Administrativ S+P+4E+2 spatii
Sc. subsol=1002.00mp;Sc. parter=1123.00mp;
Sc.etaj 1=1025.00mp; Sc.etaj 2=1025.00mp;
Sc.etaj 3=1025.00mp;Sc.etaj 4=719.00mp;

Sc. 2 Spatii=162.00mp;Supraf.desfas.=6081.
00mp

An construire=2003;Zidarie -beton;Lift -nu ;
Certificat de performanta  energetica a cladirii- nu

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 14.125
2 3 18.045
3 4 15.373
4 5 46.513
5 6 25.33
6 7 1.14
7 8 16.074
8 9 2.099
9 10 3.407

10 11 5.738
11 12 48.634
12 13 22.478
13 14 10.05
14 15 52.721
15 16 17.877
16 17 36.02
17 18 14.749
18 19 7.485
19 20 23.995
20 1 37.969

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:
Nr Crt Numar cerere Data cerere Termen eliberare Obiect cerere

1 146148 17.11.2022 22.11.2022 Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 146148 inregistrată la data de 17.11.2022, s-a propus
dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr
Crt

Identificator
electronic

Suprafata (mp) Adresa

1 149268 7886 Loc. Ploiești, Sos Vestului, Nr. 14-16, Jud. Prahova, T525 Cc1
2 149269 2976 Loc. Ploiești, Sos Vestului, Nr. 14-16, Jud. Prahova, T525 Cc1

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI PRAHOVA la data: 18-11-2022
Situația prezentată poate face obiectul  unor modificări  ulterioare,  in condițiile Legii  cadastrului  și
publicității  imobiliare nr.  7/1996, republicată.

Consilier/Inspector de specialitate,
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