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HOTARAREA NR. 268 '=.e ... ~ c RET A_=J~===:J 
privind includerea unui bun in patrimoniul Municipiului Ploiesti 

Consiliul Local al municipiului Ploie~ti: 
Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, 

Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan ~i Raportul de 
specialitate al Directiei de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune 
completarea Hotararii nr.22511999 a Consiliului Local al municipiului Ploie~ti 
privind insu~irea "Inventarului bunurilor care aldituiesc domeniul public al 
municipiului Ploie~ti" referitor la Parcul Tineretului; 

A vand in vedere faptul ca Parcul Tineretului face parte din domeniul 
public al municipiului Ploie~ti, potrivit prevederilor Legii nr.21311998, privind 
bunurile proprietate publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile 
proprietate publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 3 6 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.l. Aproba includerea in ,Inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al municipiului Ploie~ti" a imobilului Parcul Tineretului, situat 
in Ploie~ti, cu o suprafata de 169.831 mp, imobil identificat potrivit planului 
Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Aproba completarea Anexei F1 la Hotararea nr.22511999 a 
Consiliului Local al municipiului Ploie~ti cu o pozitie noua avand numarul 
curent 4, care se identifica potrivit Anexei nr.2 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.3. Imputemice~te Primarul municipiului Ploie~ti sa faca demersurile 
necesare in vederea modificarii "Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al municipiului Ploie~ti", atestat prin Hotararea Guvernului 
nr.l359/2001. 

Art.4. Directia de Gestiune Patrimoniu ~i Directia Economica vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.S. Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios, Contracte va 
aduce la cuno~tinta celor interesati prevederile prezentei hotarari. 

Pre~edinte de ~edinta, 
lulia 

Contrasemneaza Se 
Oana Cristina lac 



MUNICIPIUL PLOIESTI 
Directia de Gestiune Patrimoniu 

RAPORT DE SPECIALIT ATE 
la proiectul de hoHirare privind includerea unui bun in patrimoniul 

Municipiului Ploiesti 

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare, constituie domeniu public al 
municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin 
hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de 
interes public national ori judetean. 

In urma finalizarii procedurii de selectie prin licitatie publica conform 
procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa 
procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care 
fac parte din patrimoniul municipiului Ploiesti. 

Printre bunurile care au facut obiectul unuia din contractele subsecvente 
se numara si imobilul Parcul Tineretului. Astfel, in urma masuratorilor efectuate 
a rezultat o suprafata de 169.831 mp pentru acest imobil care se identifica 
potrivit planului ce constitue Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la 
includerea in "Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Ploie~ti", prin completarea Anexei F 1 la Hotararea nr.22511999 a 
Consiliului Local al municipiului Ploie~ti cu o pozitie noua, avand numarul 
curent 4, imobil care se identifica potrivit Anexei nr.2 ce face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Dupa adoptarea de catre Consiliul Local al municipiului Ploiesti a 
proiectului de hotarare privind completarea Hotararii nr.225/ 1999 a Consiliului 
Local al municipiului Ploiesti privind insusirea "Inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploie~ti", acesta va fi transmis catre 
Consiliul Judetean Prahova in vederea actualizarii Hotararii Guvemului 
Romaniei nr.1359/2001 , privind atestarea domeniului public al judetului 
Prahova, precum ~i al municipiilor, ora~elor ~i comunelor din judetul Prahova. 



Directia de Gestiune Pat · 
Director E cuti , 
Florin Pet 

Directia Administratie Publica, 
Juridic-Contencios, Contracte 
Director Exe tiv, 

Iu~a · a Alexandru 

AVIZAT, 

Directia Economica 

Director Executiv, 

Nicoleta Crfi'J!.n noiu 

2 G Jlll 2013 ~ 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIESTI 

EXPUNERE DE MOTIVE 

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile 
proprietate publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare, constituie 
domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes 
public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt 
declarate prin lege bun uri de uz sau de in teres public national ori judetean. 

In urma finalizarii procedurii de selectie prin licitatie publica conform 
procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa 
procedeze Ia masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care 
fac parte din patrimoniul municipiului Ploiesti. 
Printre bunurile care au facut obiectul unuia din contractele subsecvente se 
numara si imobilul Parcul Tineretului. Astfel, in urma masuratorilor efectuate a 
rezultat o suprafata de 169.831 mp pentru acest imobil care se identifica potrivit 
planului ce constitue Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la 
includerea in "Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a! 
municipiului Ploie~ti", prin completarea Anexei Fl Ia Hotararea nr.225/1999 a 
Consiliului Local al municipiului Ploie~ti cu o pozitie noua, avand numarul 
curent 4, imobil care se identifica potrivit Anexei nr.2 ce face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Dupa adoptarea de catre Consiliul Local al municipiului Ploiesti a 
proiectului de hotarare privind completarea Hotararii nr.225/1999 a Consiliului 
Local al municipiului Ploiesti privind insusirea "Inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploie~ti", acesta va fi transmis catre 
Consiliul Judetean Prahova in vederea actualizarii Hotararii Guvemului 
Romaniei nr.1359/2001 , privind atestarea domeniului public al judetului 
Prahova, precum ~i a! municipiilor, ora~elor ~i comunelor din judetul Prahova. 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Ploiesti, proiectul de hotarare alaturat. 



Codul 
Nr. de Denumirea 
crt. clasifi bunului 

care 

0. 1. 2. 

PARC 
4 

TINERETULUI 

Directia de Gestiune Patrimoniu, 
Director Execqtiv, 

Florin Petra~ 

Completari Ia inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al municipiului Ploie~ti (Anexa F l ) 

Anul 
dobandirii sau, 

Elementele de identificare dupa caz, al 
darii In 

fo losinta 
3. 4. 

P ARC TINERETULUI 
Suprafata 169.831 mp 1983 

Anexa nr.2 Ia H.c.~f '4> :S 

I Valoare de 
Situa]ia juridica actuala 

inventar 
Denumire act proprietate 

(lei) 
sau alte documente 

doveditoare 

5. 6. 
I 

Legea nr.2 I 3/1998, privind 
bunurile proprietate 

- publica, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare 

Directia Economica, 
Director Executiv, 

Nicoleta Cfficiunoiu 

26 JUL 2013 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$Tl .:~~·>''~ -(-: ~~, _ 
COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 2 j. ·ttt ., ·., .. · 

~ , ~.'v,\ 
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER,_VI¢Ji(:;{TJ1E 

POPULATIE, COMERT, TURISM, AGRICULTURA $1 PROMOVAJiE Ol!EM-.TIUNI 
COMERCIALE 

RAPORT 

Comisia a luat In discutii proiectul de hotarare privind includerea unui bun 
In patrimoniul Municipiului Ploiesti 
. . 
~~a emts: 

PRE~EDINTE, 
Cristian Dum· ru 

Data: Q~. 0~ . ?.o/3 

SECRETAR, 
Cristian Mih · Ganea 


