
R O M Â N I A                                                
JUDEŢULPRAHOVA                                                                                            
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                                      
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind solicitarea transmiterii în domeniul public al Județului Prahova  

a unui imobil aflat în domeniul public al Orașului Boldești-Scăeni  
  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 1944/25.01.2023 al domnului Dumitru Tudone,  
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 
1953/25.01.2023 al Direcției Patrimoniu și al Direcției Tehnice privind solicitarea 
transmiterii în domeniul public al Județului Prahova a unui imobil aflat în domeniul 
public al Orașului Boldești-Scăeni; 

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

- Prevederile art.173 alin. (5) lit. l),  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; 

- Prevederile art.7 lit. a)  şi art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, 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 solicită transmiterea în domeniul public al Judeţului Prahova a 
imobilului având categoria de folosință drum, înscris sub numerele cadastrale 23868 
și 26799, aflat în domeniul public al Orașului Boldești Scăeni, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Imobilul prevăzut la Art.1 se declară ca fiind de uz şi interes public 
judeţean, urmând a fi clasificat ca drum judeţean. 

Art. 3 Predarea – preluarea imobilului care face obiectul prezentei hotărâri se 
va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termenul prevăzut în 
Hotărârea Consiliului local al Orașului Boldești Scăeni. 

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

P. PREŞEDINTE 
Dumitru Tudone       

VICEPREȘEDINTE                                                          
 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                            SECRETAR GENERAL 

                                                                                         Hermina Adi Bîgiu 
   

Ploieşti, 31 ianuarie 2023 
 
Nr. 10  



ROMÂNIA                                                                                                                                                          ANEXA  
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                     LA HOTĂRÂREA NR.________  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                              DIN DATA DE _________________  
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a bunului imobil pentru care se solicită trecerea din domeniul public al Oraşului Boldeşti Scăeni  

în domeniul public al Judeţului Prahova 
 
 
 
Nr.
crt. 

Denumire și locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică de la 
care se transmite 
imobilul 

Persoana juridică la care se 
transmite imobilul 

Datele de identificare ale imobilului 

1 Strada Coloniei 
Oraşul Boldeşti Scăeni 
 

Oraşul Boldeşti Scăeni 
 

Judeţul Prahova Suprafaţă : 5.251 mp, compusă din: 
-Teren extravilan în suprafață de 1.085 mp  
Număr cadastral 26799 
Cartea funciară nr.26799 Boldești-Scăeni. 
-Teren extravilan în suprafață de 4.166 mp  
Număr cadastral 23868 
Cartea funciară nr.23868 Boldești-Scăeni. 

 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 1944/25.01.2023 
      

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea în domeniul public al Județului 
Prahova a unui imobil aflat în domeniul public al Orașului Boldești-Scăeni  

    
Conform extrasului de carte funciară nr.158897/2022, Orașul Boldești-Scăeni 

are în proprietate-domeniu public un imobil-teren extravilan, categoria de folosință 
drum, situat în localitatea Boldești-Scăeni, Tarla 50, Parcelă 2604, în suprafață de 
1.085 mp, identificat cu numărul cadastral 26799 și înscris în Cartea funciară nr. 
26799/Boldești-Scăeni. 

 
Conform extrasului de carte funciară nr.76813/2022, Orașul Boldești-Scăeni 

are în proprietate-domeniu public un imobil-teren extravilan, categoria de folosință 
drum, situat în localitatea Boldești-Scăeni, în suprafață de 4.166 mp, identificat cu 
numărul cadastral 23868 și înscris în Cartea funciară nr. 23868/Boldești-Scăeni. 

 
Prin Hotărârea Guvernului României nr.1261/2008 s-a aprobat declasarea din 

categoria funcțională a drumului județean 236 și încadrarea în categoria funcțională 
a drumului vicinal, între pozițiile kilometrice 0+000 și 1+200 și a drumului comunal 
DC 159, între pozițiile kilometrice 1+200 și 5+950.    

 
Totodată, drumul comunal este situat pe teritoriul administrativ al Judeţului 

Prahova și figurează la poziţia nr.210 din anexa nr.3.31 – Reţeaua de drumuri 
comunale din judeţul Prahova la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulaţiei publice din 22.06.2000, traseul drumului fiind 
Parcul Bucov - DN 1 A (Pod Blejoi) şi are o lungime de 4,750 km, între poziţiile 
kilometrice 1+200 şi 5+950. 

 
Prin clasificarea imobilului sus menționat, având categoria de folosință drum, 

în drum de interes județean se creează premisele pentru reabilitarea drumului ce va 
avea ca efect îmbunătățirea mobilității populației, bunurilor și serviciilor ceea ce va 
stimula dezvoltarea economică a zonelor traversate de acesta. 

 
Conform prevederilor art.294 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de 
pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului respectiv se face la 
cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al orașului 
sau al municipiului, după caz”. 

 
 
 
 



De asemenea, în conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanța Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a 
județului și cuprind drumurile județene, care asigură legătura între: reședințele de 
județ cu municipiile, cu orașele, cu reședințele de comună, cu stațiunile 
balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante 
legate de apărarea țării și cu obiectivele istorice importante; orașe și municipii, 
precum și între acestea și reședințele de comună; reședințe de comună.  

 
Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind solicitarea transmiterii în domeniul public al Județului Prahova a unui 
imobil aflat în domeniul public al Orașului Boldești-Scăeni. 

 
   

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr.1953/25.01.2023    
    

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea în domeniul public al Județului 
Prahova a unui imobil aflat în domeniul public al Orașului Boldești-Scăeni  

 
Conform extrasului de carte funciară nr.158897/2022, Orașul Boldești-Scăeni 

are în proprietate-domeniu public un imobil-teren extravilan, categoria de folosință 
drum, situat în localitatea Boldești-Scăeni, Tarla 50, Parcelă 2604, în suprafață de 
1.085 mp, identificat cu numărul cadastral 26799 și înscris în Cartea funciară nr. 
26799/Boldești-Scăeni. 

 
Conform extrasului de carte funciară nr.76813/2022, Orașul Boldești-Scăeni 

are în proprietate-domeniu public un imobil-teren extravilan, categoria de folosință 
drum, situat în localitatea Boldești-Scăeni, în suprafață de 4.166 mp, identificat cu 
numărul cadastral 23868 și înscris în Cartea funciară nr. 23868/Boldești-Scăeni. 
 

Menţionăm că, prin Hotărârea Guvernului României nr.1261/2008 s-a 
aprobat declasarea din categoria funcțională a drumului județean 236 și încadrarea 
în categoria funcțională a drumului vicinal, între pozițiile kilometrice 0+000 și 
1+200 și a drumului comunal DC 159, între pozițiile kilometrice 1+200 și 5+950.    
 

Totodată, drumul comunal este situat pe teritoriul administrativ al Judeţului 
Prahova și figurează la poziţia nr.210 din anexa nr.3.31 – Reţeaua de drumuri 
comunale din judeţul Prahova la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulaţiei publice din 22.06.2000, traseul drumului fiind 
Parcul Bucov - DN 1 A (Pod Blejoi) şi are o lungime de 4,750 km, între poziţiile 
kilometrice 1+200 şi 5+950. 

 
Prin clasificarea imobilului sus menționat, având categoria de folosință drum, 

în drum de interes județean se creează premisele pentru reabilitarea drumului ce va 
avea ca efect îmbunătățirea mobilității populației, bunurilor și serviciilor ceea ce va 
stimula dezvoltarea economică a zonelor traversate de acesta. 

 
În conformitate cu prevederile art.12 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 

nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea unui 
drum sau unui sector de drum din categoria funcţională a drumurilor de interes 
judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin 
hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în 
administrare. 
 

Potrivit art.7 al aceluiaşi act normativ,  drumurile de interes judeţean fac parte 
din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură 
legătura între: reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de 
comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu 
obiectivele importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 



oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; reşedinţe de 
comună.  

 
Prin adresa nr.12668/07.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Prahova 

cu nr.15807/11.07.2022 Primăria Comunei Bucov a comunicat acordul demarării 
procedurii de predare în domeniul public al Judeţului Prahova a tronsonului de 
drum comunal DC 159 compus din: strada Dacia, identificată cu numărul cadastral 
24410, strada Industriei, identificată cu numărul cadastral 30274, strada 1 Mai, 
identificată cu numărul cadastral 30283 și strada Fabricilor, identificată cu numărul 
cadastral 30311,  aflate în domeniul public al Comunei Bucov, în scopul încadrării 
acestora în categoria de folosință a drumurilor județene. 

 
Conform prevederilor art.294 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de 
pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului respectiv se face la 
cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al orașului 
sau al municipiului, după caz”. 
 

Față de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
solicitarea transmiterii în domeniul public al Județului Prahova a unui imobil aflat 
în domeniul public al Orașului Boldești-Scăeni. 
 
 
 
 
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                    DIRECŢIA TEHNICĂ 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 
    Mihaela Irina Iamandi                                                             Daniel Minculescu 
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