
 
ROMÂNIA                                                            
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                       
 

H O T Ă R Â R E 
 privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Prahova  

în domeniul public al comunei Ceptura 
  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 28902/12.12.2022 al domnului Președinte al Consiliului 
Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 28955/12.12.2022 al Direcției Patrimoniu, și 
al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică privind trecerea unor imobile din 
domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al comunei Ceptura; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 149/30.10.2018 privind solicitarea 
transmiterii unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Ceptura în domeniul public al 
județului Prahova; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ceptura nr.75/15.11.2018 privind transmiterea 
unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Ceptura în domeniul public al Județului 
Prahova; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 165/16.12.2019 privind introducerea în 
domeniul public al județului Prahova a unor imobile situate în comuna Ceptura; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ceptura nr. 56/22.11.2022 privind solicitarea 
trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al comunei 
Ceptura; 
      - Prevederile 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. 864 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 Județean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă trecerea imobilelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al comunei 
Ceptura. 

Art. 2 Se aprobă încetarea uzului și interesului public  județean pentru bunurile imobile 
care fac obiectul prezentei hotărâri. 

Art. 3 Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art.1 se va face pe bază de 
protocol de predare-primire în maxim de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

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

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

                                                                    
                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                            SECRETAR GENERAL 
      Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 21 decembrie 2022  
 
Nr. 439 



R O M Â N I A                                                                                        ANEXA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                          la hotărârea nr. ____ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                               din _______________ 
 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilelor care se transmit din domeniul public al județului Prahova 

și în domeniul public al comunei Ceptura 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.
crt. 

Adresa imobilului Caracteristicile tehnice Valoare de 
inventar 

-lei- 
1 Localitatea Şoimeşti, 

Comuna Ceptura,  
Județul Prahova,  

Tarla 20, Parcela CC 503 

Construcţie – grup sanitar 
Suprafaţa - 23 mp. 
Teren aferent în suprafață de 1.000 mp. 
Extras carte funciară nr.20406 Ceptura 
Număr cadastral 20406. 

9.120,00 
 

22.552,00 

2 Localitatea Şoimeşti, 
Comuna Ceptura,  
Județul Prahova,  

Tarla 20, Parcela CC 503 

Construcţie – şcoala 
Suprafaţa - 178 mp. 
Teren aferent în suprafață de 2.323 mp. 
Extras carte funciară nr.20405 Ceptura 
Număr cadastral 20405. 

251.322,00 
 

52.390,00 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr.28902/12.12.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al 

Județului Prahova în domeniul public al comunei Ceptura 
  

 
 

Prin Hotărârea nr. 149/30.10.2018 Consiliul Județean Prahova a aprobat 
solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al comunei Ceptura în domeniul 
public al județului Prahova pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova  în vederea înființării de locuințe protejate și a unui centru de zi pentru o 
parte din beneficiarii instituționalizați în CITOPAH Urlați. 

Ulterior, prin Hotărârea nr. 75/15.11.2018 Consiliul local al comunei Ceptura 
a aprobat transmiterea imobilelor solicitate, cu condiția ca în cazul în care nu sunt 
îndeplinite obiectivele pentru care au fost transmise în domeniul public al județului 
Prahova, în termen de cel mult 3 ani de la predarea-preluarea bunurilor imobile, 
acestea revin de drept în domeniul public al comunei Ceptura. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 165/16.12.2019 s-a 
aprobat introducerea în domeniul public al județului Prahova și în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a imobilelor 
respective. 

Având în vedere că aceste bunuri nu mai sunt necesare Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, conform adresei nr. IA46784/2022, 
precum și Hotărârea Consiliul local al comunei Ceptura nr.56/22.11.2022 prin care 
s-a aprobat solicitarea trecerii imobilelor respective din domeniul public al județului 
Prahova în domeniul public al comunei Ceptura, consider oportun încetarea uzului și 
interesului public județean a bunurilor respective și transmiterea acestora din 
domeniul public al Județului Prahova  în domeniul public al comunei Ceptura. 

Conform prevederilor art. 294 alin (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Trecerea 
unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre 
a consiliului judeţean. ” 

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al 
comunei Ceptura. 

  
 
VICEPREŞEDINTE, 

                                                       Dumitru Tudone 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS                     
                                                                                                                           ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Nr. 28955/12.12.2022 
  
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al 

Județului Prahova în domeniul public al comunei Ceptura 
  

 
 

Prin Hotărârea nr. 149/30.10.2018 Consiliul Județean Prahova a aprobat 

solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al comunei Ceptura în domeniul 

public al județului Prahova pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova  în vederea înființării de locuințe protejate și a unui centru de zi pentru o 

parte din beneficiarii instituționalizați în CITOPAH Urlați. 

Ulterior, prin Hotărârea nr. 75/15.11.2018 Consiliul local al comunei Ceptura a 

aprobat transmiterea imobilelor solicitate, cu condiția ca în cazul în care nu sunt 

îndeplinite obiectivele pentru care au fost transmise în domeniul public al județului 

Prahova, în termen de cel mult 3 ani de la predarea-preluarea bunurilor imobile, 

acestea revin de drept în domeniul public al comunei Ceptura. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 165/16.12.2019 s-a 

aprobat introducerea în domeniul public al județului Prahova și în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a imobilelor 

respective. 

Prin adresa nr. IA46784/2022 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova ne informează că în urma restructurării aprobate pentru CITOPAH 

Urlați s-a propus utilizarea unei infrastructuri existente, nemaifiind necesară 

utilizarea imobilelor din comuna Ceptura în scopul stabilit la finele anului 2019.  

Totodată, prin Hotărârea nr.56/22.11.2022 Consiliul local al comunei Ceptura a 

aprobat solicitarea trecerii imobilelor respective din domeniul public al județului 

Prahova în domeniul public al comunei Ceptura. 

 

   



Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem încetarea uzului și interesului 

public județean a bunurilor respective și transmiterea acestora din domeniul public al 

Județului Prahova  în domeniul public al comunei Ceptura. 

Conform prevederilor art. 294 alin (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Trecerea 

unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi 

administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea 

consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre 

a consiliului judeţean. ” 

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

unor imobile din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al comunei 

Ceptura 

 

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