
ROMÂNIA      
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind darea în  administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni  

a unei construcții din imobilul, proprietate publică a judetului Prahova, 
 situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr.10 B 

 
Având în vedere: 

          - Referatul de aprobare nr. 2214/27.01.2023 al domnului Dumitru Tudone - 
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 2215/27.01.2023 al 
Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică, privind darea 
în administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni a unei construcții din imobilul, 
proprietate publică a județului Prahova, situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr.10 B; 

- Prevederile art. 867, art. 868 și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 286 alin. (3), art. 287 lit. b), art. 289, art. 297 alin. (1) lit. a), art. 298 
lit. b) și art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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 aprobă darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni a 
constructiei C1 (cantină)  cu o suprafață construită la sol de 820 mp, identificată cu număr 
cadastral 20298 din imobilul, proprietate publica a judetului Prahova, situat în orașul Plopeni, 
strada Republicii nr.10 B.  

Art. 2 Bunul imobil prevăzut la art.1 se dă în administrarea Școlii Profesionale 
Speciale, orașul Plopeni în vederea desfășurării serviciilor sociale în domeniul  asistenței și 
protecției sociale. 

Art. 3 Predarea-preluarea în administrare ale imobilului prevăzut la art.1 se face pe 
bază de protocol de predare – primire, în maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri.  

Art. 4 Prezenta Hotărâre completează în mod corespunzător prevederile Hotărârii nr. 
24/24.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 107/2011 a Consiliului 
Județean Prahova referitoare la transmiterea în administrarea Școlilor speciale a unor imobile 
proprietate publică a județului Prahova. 

Art. 5 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  
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                          DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS       
                 ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 2215/27.01.2023 
 

RAPORT 
privind darea în  administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni  

a unei construcții din imobilul, proprietate publică a judetului Prahova, 
 situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr.10 B 

 
 

Conform Hotararii Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al 
județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu 
modificările si completările ulterioare, în proprietatea publică a județului Prahova se afla 
imobilul situat in orașul Plopeni, strada Republicii nr. 10B, compus din șase corpuri de clădiri și 
teren aferent în suprafață de 7.922 mp.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 24/24.02.2021 s-a aprobat transmiterea 
în administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni a imobilului situat în orașul Plopeni 
strada Republicii nr.10B, identificat cu număr cadastral 20298, compus din:  

- Complex spălătorie în suprafață construită de 261 mp; 
- Cămin și școala (P+2E) în suprafață construită la sol de 873 mp și suprafață desfășurată 

2618,12 mp; 
- Centrala termică în suprafață construită de 77 mp; 
- Beci în suprafață construită de 101 mp; 
- Cabina poartă în suprafață construită de 15 mp; 
- Imprejmuire gard beton 
- Teren în suprafață de 7922 mp. 
 
 Prin adresa nr. 204/25.01.2023 Școala Profesională Specială, orașul Plopeni solicită 

darea în administrare și a construcției C1(cantină) parte integrantă din imobilul, proprietate 
publică a județului Prahova, situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr.10 B, în vederea 
asigurării unei bune funcționări a școlii și a dezvoltării serviciilor oferite elevilor și comunității 
județului. 

Conform prevederilor art. 868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea 
regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor 
instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.  
   Având în vedere această situație, considerăm necesar darea în administrarea Școlii 
Profesionale Speciale, orașul Plopeni și a construcției C1(cantină) cu o  suprafață construită la 
sol de 820 mp, identificată cu număr cadastral 20298, parte din imobilul situat în orașul Plopeni, 
strada Republicii nr.10B, înscris în Cartea Funciară nr.20298.  
 Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind darea în  
administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni a unei construcții din imobilul, 
proprietate publică a judetului Prahova, situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr.10 B. 
   
DIRECTOR EXECUTIV,         DIRECTOR EXECUTIV,       
Mihaela Irina Iamandi                Alina Georgiana Tincă 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr.2214/27.01.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind darea în  administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni  

a unei construcții din imobilul, proprietate publică a judetului Prahova, 
 situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr.10 B 

 
 

În proprietatea publică a județului Prahova se afla imobilul situat in orașul Plopeni, strada 
Republicii nr. 10B, compus din șase construcții și teren aferent în suprafață de 7.922 mp, 
conform Hotararii Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu modificările si 
completările ulterioare.  

Conform prevederilor art. 868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea 
regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor 
instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 24/24.02.2021 s-a aprobat transmiterea 
în administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni a imobilului situat în orașul Plopeni 
strada Republicii nr.10B, identificat cu număr cadastral 20298, compus din: Complex spălătorie 
în suprafață construită de 261 mp,  Cămin și școala (P+2E) în suprafață construită la sol de 873 
mp, Centrala termică în suprafață construită de 77 mp, Beci în suprafață construită de 101 mp,  
Cabina poartă în suprafață construită de 15 mp și teren aferent în suprafață de 7922 mp. 

 Prin adresa nr. 204/25.01.2023 Școala Profesională Specială, orașul Plopeni solicită 
darea în administrare și a construcției C1(cantină) parte integrantă din imobilul, proprietate 
publică a județului Prahova, situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr.10 B, în vederea 
asigurării unei bune funcționări a școlii și a dezvoltării serviciilor oferite elevilor și comunității 
județului. 

Având în vedere această situație, consider necesar și oportun darea în administrarea 
Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni și a construcției C1(cantină) cu o  suprafață 
construită la sol de 820 mp, identificată cu număr cadastral 20298, parte din imobilul situat în 
orașul Plopeni, strada Republicii nr.10B, înscris în Cartea Funciară nr.20298.  

Față de cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind darea în  
administrarea Școlii Profesionale Speciale, orașul Plopeni a unei construcții din imobilul, 
proprietate publică a judetului Prahova, situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr.10 B. 

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Dumitru Tudone 
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