
ROMÂNIA         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a Consiliului Județean Prahova 
privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită și modificarea 

suprafețelor unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, 
situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 și Şoseaua Vestului nr. 14 

– 16  
 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 1207/13.01.2023 al domnului Dumitru Tudone, 

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 1329/16.01.2023 al 
Direcției Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a 
Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință 
gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a 
județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2–4 și Șoseaua 
Vestului nr. 14–16; 

- Prevederile art. 861 alin. (3) şi art. 874 din Legea nr. 287/2009, privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea nr. 440/21.12.2022 a Consiliului Județean Prahova;  
În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 

182, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,      

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a Consiliului Județean 

Prahova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 440/2022 a Consiliului Județean 

Prahova, rămân neschimbate. 
Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

      VICEPREȘEDINTE 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL, 
     Hermina-Adi Bîgiu 

 
 

Ploieşti, 31 ianuarie 2023 
 
Nr. 15 
 



 
ROMÂNIA             ANEXĂ 
JUDEŢUL PRAHOVA           la Hotărârea nr. __________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN          din data de ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA UNITĂŢILOR 
 

ce deţin spaţii cu titlu gratuit în imobilele aflate în domeniul public al judeţului Prahova şi în 
administrarea Consiliului judeţean Prahova, situate în municipiul Ploieşti,  

B-dul Republicii nr. 2 – 4 și Şoseaua Vestului nr. 14 – 16  
 

 
 
Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 – PALAT ADMINISTRATIV 

 
 
 

Nr. 
crt. Instituția  

Număr de 
cameră 
Etaj 6 

Suprafață în 
exclusivitate  

mp 

Suprafață  
spații comune 

mp 

13 
Organismul Intermediar 

Regional pentru Programe 
Europene Capital Uman - 
Regiunea Sud Muntenia 

604A 12,00 
20,80 607 12,83 

623 16,75 

Total mp 
41,58 20,80 

62,38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREȘEDINTE 
Nr. 1207/13.01.2023 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a Consiliului 
Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită și 
modificarea suprafețelor unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului 

Prahova, situate în municipiul Ploieşti,  
B-dul Republicii nr. 2 – 4 și Şoseaua Vestului nr. 14 – 16  

 
Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman 

Regiunea Sud Muntenia îşi desfăşoară activitatea în imobilul proprietate publică a 
judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, având atribuit 
în folosinţă gratuită spaţii în suprafaţă totală de 62,38 mp, respectiv 41,58 mp spații în 
exclusivitate și 20,80 mp spații comune. 

Prin Hotărârea nr. 440/2022 privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă 
gratuită și modificarea suprafețelor unor spaţii în imobilele proprietate publică a 
judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 și Șoseaua 
Vestului nr. 14 – 16, în mod eronat la poziția nr. 13 din anexă s-a trecut suprafața de 
44,38 mp, pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia. 

Având în vedere cele prezentate considerăm oportună modificarea datelor din 
anexă, poziția 13, conform situației reale, după cum urmează: 

- Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman 
Regiunea Sud Muntenia, cu o suprafață de 62,38 mp. 

Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
În raport cu cele prezentate, propunem Consiliului județean spre aprobare 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a Consiliului Județean 
Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită și modificarea 
suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în 
municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2–4 și Șoseaua Vestului nr. 14–16. 

  
VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru Tudone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA – CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PATRIMONIU 
Nr. 1329/16.01.2023 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a Consiliului 
Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită și 
modificarea suprafețelor unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului 

Prahova, situate în municipiul Ploieşti,  
B-dul Republicii nr. 2 – 4 și Şoseaua Vestului nr. 14 – 16  

 
Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman 

Regiunea Sud Muntenia îşi desfăşoară activitatea în imobilul proprietate publică a 
judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, având 
atribuite în folosinţă gratuită spaţii în suprafaţă totală de 62,38 mp, respectiv 41,58 mp 
spații în exclusivitate și 20,80 mp spații comune. 

Prin Hotărârea nr. 440/2022 privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă 
gratuită și modificarea suprafețelor unor spaţii în imobilele proprietate publică a 
judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 și Șoseaua 
Vestului nr. 14 – 16, în mod eronat la poziția nr. 13 din anexă s-a trecut suprafața de 
44,38 mp în loc de 62,38 mp, pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în 
loc de Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman 
Regiunea Sud Muntenia. 

Având în vedere cele prezentate considerăm legală modificarea datelor din anexă, 
poziția 13, conform situației reale. 

Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 440/2022 

a Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință 
gratuită și modificarea suprafețelor unor spații în imobilele proprietate publică a 
județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2–4 și Șoseaua 
Vestului nr. 14–16. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Mihaela-Irina Iamandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


