
R O M Â N I A                                                      
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea unor locuinţe 
de serviciu din fondul locativ al Județului Prahova 

 
 Având în vedere:  
           - Referatul de aprobare nr. 2130/26.01.2023 al domnului Constantin Cristian 
Apostol, vicepreşedinte al Consiliului Județean Prahova, precum şi Raportul  comun nr. 
2136/26.01.2023 al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea unor 
locuinţe de serviciu din fondul locativ al Județului Prahova; 
 - Art. 1777 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 245/2021 privind aprobarea 
Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul 
locativ al județului Prahova și aprobarea componenței comisiei speciale pentru 
analizarea cererilor şi formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi la 
acordarea locuinţelor de serviciu şi a comisiei de contestaţii, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 394/2022; 
 - Procesul-verbal nr. 1492/II/A/2/18.01.2023 al Comisiei Speciale pentru 
analizarea cererilor în vederea repartizării locuinţelor de serviciu; 
        În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) și ale art. 182 alin. (1) și (2) 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 aprobă lista de priorităţi pentru repartizarea unor locuințe de serviciu 
din fondul locativ al Județului Prahova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
         Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova va asigura măsurile necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
         Art. 3 Directia Juridic Contencios şi Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

VICEPREȘEDINTE 
                                                                                            

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                      SECRETAR GENERAL, 

                                                                                          Hermina Adi Bîgiu 
 

                                      
Ploieşti, 31 ianuarie 2023 
 
Nr. 18                                                                     
 



ROMÂNIA                                                                                                                                   Anexă la Hotărârea nr.____ 

JUDEȚUL PRAHOVA                                                                                                                din data de______________ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

LISTA DE PRIORITĂȚI PENTRU REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE DE SERVICIU DIN FONDUL 
LOCATIV AL JUDEȚULUI PRAHOVA 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Nr. cerere Punctaj  
      
realizat 

Nr. persoane Unitatea locativă repartizată Observații 
Garsonieră/ 
apartament 

Date de 
identificare 

1.    ȘERBAN 
RAMONA-
FLORENTINA 

584/ 9.01.2023 48 puncte           2  
  apartament 
  

Str. Ion 
Maiorescu nr. 2, 
bl.33U2, ap. 14 

 

2. GANEA NELUȚU-
MIHAIL 

 

 
614/ 10.01.2023  

43 puncte           1    garsonieră Str. Ion 
Maiorescu nr. 2, 
bl.33U2, ap. 13 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 Nr. 2130/26.01.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea 

unor locuinţe de serviciu din fondul locativ al Județului Prahova 
 
 
 Comisia specială pentru analizarea cererilor şi formularea propunerilor în vederea 

întocmirii listei de priorităţi la acordarea locuinţelor de serviciu, constituită prin 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.245/28.10.2021, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova nr.394/29.11.2022, întrunită în şedinţa din 17 ianuarie 

2023, în baza criteriilor şi punctajelor aprobate prin hotărârea susmenționată, a formulat 

propunerile în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru repartizarea unor locuințe de 

serviciu, situate în Municipiul Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 2, bloc 33U2, aflate în 

proprietatea Judeţului Prahova – domeniu privat. 

 Anexăm Procesul-verbal nr.1492/18.01.2023 al Comisiei speciale pentru 

analizarea cererilor în vederea repartizării locuinţelor de serviciu, semnat de membrii 

comisiei.  

 Potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), (7), (8) și (10) din Regulamentul aprobat prin 

Hotărârea Consiliului județean Prahova nr.245/28.10.2021, Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr.394/29.11.2022: 

 ”(4) În urma analizării cererilor și a actelor doveditoare depuse de solicitanți și a 

acordării punctajului pe baza criteriilor de la art. 5, comisia specială întocmește lista de 

priorități. 

 (7) Lista de priorități se publică pe site-ul Consiliului județean Prahova, la 

secțiunea ”Anunțuri”. 

 (8) Persoanele nemulțumite de rezultatul primit pot formula contestație, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data publicării listei de priorități. 

 (10) După soluţionarea contestaţiilor, lista de priorităţi se supune aprobării 

Consiliului Judeţean Prahova.” 

  

 

 



Lista de priorități a fost postată pe site-ul Consiliului județean Prahova la data de 

18.01.2023, nefiind formulate contestații în termenul legal. 

 Faţă de cele expuse mai sus, am elaborat şi supunem spre aprobare prezentul 

proiect de hotărâre, care prezintă caracter de urgență și nu suportă amânare. 
  

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Constantin Cristian Apostol 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                    DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
                                                                   ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 Nr. 2136/26.01.2023 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea 

unor locuinţe de serviciu din fondul locativ al Județului Prahova 
 

 
Prin Hotărârea nr. 245/28.10.2021, modificată prin Hotărârea nr.394/29.11.2022, 

Consiliul Judeţean Prahova a aprobat Regulamentul pentru repartizarea și închirierea 

locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova și componența comisiei 

speciale pentru analizarea cererilor şi formularea propunerilor în vederea întocmirii listei 

de priorităţi la acordarea locuinţelor de serviciu și a comisiei de contestații. 

 Comisia specială s-a întrunit în ședință la data de 17 ianuarie 2023 pentru 

analizarea cererilor pentru atribuirea unei locuințe de serviciu depuse de domnul Ganea 

Neluțu-Mihail şi de doamna Șerban Ramona-Florentina, salariati ai Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești. 

 În temeiul dispozițiilor art. 6 alin.(3) din Regulamentul pentru repartizarea și 

închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova a fost încheiat 

procesul - verbal nr. 1492/18.01.2023, pe care îl anexăm.  

Astfel, comisia specială a formulat propunerile în vederea întocmirii listei de 

priorităţi pentru repartizarea unor locuințe de serviciu, aflate în imobilul situat în 

Municipiul Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 2, bloc 33U2, care aparţin domeniului privat 

al Judeţului Prahova, respectiv repartizarea unei garsoniere domnului Ganea Neluțu-

Mihail, salariat la Spitalului Județean de Urgență Ploiești şi a unui apartament cu 3 

camere doamnei Șerban Ramona-Florentina, salariată a Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești. 

 În raport cu cele arătate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
  
      DIRECŢIA PATRIMONIU                DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
                                                                         ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 
             Director Executiv,                                                  Director Executiv, 
            Mihaela Irina Iamandi                                            Tincă Alina Georgiana        
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