
ROMANIA 
JUDETULPRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

HOTARAREA NR. 478 
privind aprobarea strategiei de valorificare a unor categorii de bunuri-imobile 

aflate in domeniul public sau privat al Municipiului Ploie~ti 

Consiliul Local al municipiului Ploie~ti: 
Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu ~i a consilierilor 

Bazavan Iolanda, Botez George Sorin, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Dumitru 
Cristian, Ganea Cristian, Lupu Adrian, Pala~ Alexandru Paul, Pana George, Popa 
Constantin, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion ~i Visean Robert Ionut ~i 

Raportul de specialitate al Directiei de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotarare 
privind aprobarea strategiei de valorificare a unor categorii de bunuri-imobile aflate in 
domeniul public sau privat al Municipiului Ploie~ti; 

Avand in vedere urmatoarele acte normative: 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publica, modificata prin Legea nr. 22/2007; 
Hotararea Guvemului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
Legea nr. 11411996 privind locuintele, republicata, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
Hotararea Guvemului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in Aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr. 114/1996; 
Ordonanta de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale 

destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate 
fo~tilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

In baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit c), alin. (5) lit. a), b) si art. 123 din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.l. Aproba strategia de valorificare a unor categorii de bunuri-imobile aflate 
in domeniul public sau privat al Municipiului Ploie~ti, conform Anexei ce face parte 
integranta din prezenta hotarare. 



Art.2. Incepand cu data intdirii in v1goare a prezentei hotarari i~i inceteaza 
aplicabilitatea orice prevedere contrara. 

Art.3. Directia de Gestiune Patrimoniu, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, 
Directia Economica, Directia Tehnic-Investitii, Directia Administratie Publica, Juridic
Contencios, Contracte vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4. Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la 
cuno~tinta publica prevederile prezentei hotarari. 

Data in Ploiesti, astazi, 29 noiembrie 2013. 



Anexa Ia H.C.L. nr./1$ I 

I.Cadrul juridic de reglementare al strategiei de valorificare a unor 
categorii de bunuri-imobile aflate in domeniul public sao privat al 
Municipiului Ploie~ti 

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate actualizata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

3. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

4. Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificata prin 
Legea nr. 22/2007 si completarile ulterioare; 

5. Hotararea Guvemului nr. 7112007 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractelor de 
concesiune, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

6. Hotararea Guvemului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei 
nr. 114/1996; 

7. Ordonanta de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de 
Iocuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza sa fie 
evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari, aprobata prin 
Legea nr. 84/2008 cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

8. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

II. Categoria de bunuri-imobile aflate in domeniul public sau privat al 
Municipiului Ploie~ti care se propun a fi valorificate conform prezentei 
strategii: 

A. terenuri libere ce apaqin domeniului privat al Municipiului Ploie~ti 

(terenuri care se afla intr-un cartier construit ~i Iocuit, pe care nu sunt amplasate 
constructii); 



. ~· terenu~i ~i constructii ce apartin do~e?iului privat a~ J\;!~n;§illli,ll~~ , 

P!OJe~ti C~:renun pe care sunt amplasate const11_1ctn m stare avansatai&l. hle~ .. r •. ~.·,d··.'a· ·r. n· "~.; . 
constructn propuse pentru demolare sau consohdare); j ~'/ /)~1;1f?~ ,..'~, 

L• ' / · --~:?ilfnf ~ 

~· cons.tructiile (~i. ter~nurile a~erente acest?ra) ~are ~ ~iJ~~~~r&~-./ 
domenml public ce au destmatia de locumte de neces1tate ~~ locumt~u~~!r!~K~<i' 
incluse in fondul de locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati, c'~9l'f'e"' 
urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari, cu rise 
seismic care sunt intr-o stare avansata de degradare, constructii propuse pentru 
demolare, consolidare, dupa mutarea chiria~ilor in a!te locatii adecvate, conform 
prevererilor legale, ~i dupa includerea imobilelor In domeniul privata! 
Municipiului Ploie~ti; 

D. terenuri ce apartin domeniului public sau privat a! Municipiului Ploie~ti, 
care sunt propice pentru desfasurarea unor activitati de natura economica, 
comercia!ii, cu!turala, sportiva, religioasa etc., cu respectarea prevederilor legale ~i 

() reglementarilor urbanistice in vigoare. 

0 

III. Modalitatea de valorificare a bunurilor-imobile prevazute Ia pet II 
din prezenta strategie este vanzarea san concesionarea (dupa caz), prin 
licitatie publica (negociere directii, cand este cazul) in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. 

Pretul de pomire a! licitatiei publice pentru fiecare bun-imobil se 
stabile~te pe baza unui raport de eva!uare intocmit de catre evaluatori autorizati, 
insu~it de consiliullocal a! Municipiului Ploie~ti. 

Cumparatorii, concesionarii vor suporta ~i contravaloarea cheltuielilor 
efectuate de Municipiul Ploiesti, precum ~i cele ocazionate de perfectarea 
contractelor de viinzare- cumparare, respectiv concesionare. 

IV. Motivele de ordin economic, financiar, social ~i de mediu care au 
stat Ia baza prezentei strategii: 

Municipiul Ploie~ti, in prezent, se confrunta cu o serie de probleme precum: 
• existenta unor constructii ce apartin domeniului public/privat aflate 

intr-o stare avansata de degradare, constructii propuse pentru demolare sau 
consolidare pentru care nu sunt resurse financiare Ia bugetul local pentru a fi 
reabilitate; 

• existenta unor terenuri libere ce apartin domeniului public/privat ce 
nu sunt valorificate in prezent, neaducand astfel nici un beneficiu municipalitatii 
(unele dintre ele fiind puncte negre ale municipiului fiind aruncate pe ele diverse 
de~euri, gunoaie ); 
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• existenta unor terenuri ce apaqin domeniului publi<;~aX~. 
Municipiului Ploie~ti, care sunt propice pentru desfasurarea de ca~~~. ffii.trV:v.~ .. estitOn.·.·t .. ~ .... ·,.·to. ·.u· -~'""/ 
privati a unor activitati de natura economica, comercia!a, cultu~1~1~/ sp~rfi-*~ ::c 

I. . o t ( r· 'l , _.,, !•N· ,.. 
re Igwasa e c.; 1(11 1]/::·,•X:.,~ !! 

• existenta unor locuinte de necesitate ~i locuinte care au f~f~~l@tib ,_.J.,"' 
fondul de locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati sau care urn1.¥~}siCfi~o" 
evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari, cu rise seismic, 'citf u L 

intr-o stare avansata de degradare, constructii propuse pentru demolare, 
consolidare pentru care nu sunt resurse financiare Ia bugetul local pentru a fi 
reabilitate. 

V. Scopul aplicarii prezentei strategii: 

Gestionarea eficienta a domeniului public ~i privat a! Municipiului Ploie~ti 
~i implementarea unei strategii de valorificare a categoriilor de bunuri-imobile 
prevazute Ia pet II, conduce Ia: 

• reabilitarea ~i dezvoltarea cartierelor, Ia regenerarea urbana a orasului 
• eliminarea punctelor negre din municipiu (terenuri nevalorificate pe 

care sunt aruncate de~euri, gunoaie) 
• cre~terea interesului pentru noi investitii locale 
• crearea de noi locuri de munca atiit in perioada realizarii obiectivelor 

de catre investitori cat ~i dupa finalizarea acestora 
• cre~terea gradului de accesibilitate Ia serviciile de utilitati pub lice 
• obtinerea de fonduri suplimentare Ia bugetullocal rezultate din: 
)> pretul de viinzare sau redeventa 
)> venituri din impozitele pe salarii 
)> impozitele ~i taxele locale aferente constructiilor ce se vor realiza 
)> sumele aferente eliberarii Autorizatiei de Construire etc. 
• asigurarea unor conditii de locuit mai adecvate ~i mai sigure (din 

punct de vedere seismic) pentru chiria~ii municipiului Ploie~ti din locuintele de 
necesitate ~i locuintele care au fost incluse in fondul de locuinte sociale destinate 
chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate 
fo~tilor proprietari 

• economie Ia bugetul local cu costurile lucrarilor de demolare, de 
reparare/consolidare. 

VI. Operatiuni ce sunt necesare pentru aplicarea optima a prezentei 
strategii: 

- identificarea terenurilor libere ~i terenurilor ocupate de constructii in stare 
avansata de degradare, propuse pentru demolare; 
- identificarea terenurilor ce apaqin domeniului public/privat a! Municipiului 
Ploie~ti, care sunt prop ice pentru desfasurarea unor activitati de natura economica, 



CJ 

comercial~, .culturala, .sp.orti_:a, 7eligioasa etc., cu respectarea prevede~~lqi,;fegale· §i~:". 
reglem~~tanlor ~rb~1~t~ce. 1~ v1goare . . . _ . 1f:... , · : ;:,; ,,~1 \-1 ) 1 
: de_flmtJvarea s1tuat1e1 JUndiCe a acestor 1mob!le §I a reglementan)E~urb~ni~t~c!e ;:: 

~ne~~~~:ea studiilor de oportunitate pentru terenurile ce vor fi con\f,si~~~t~.!:d o.S~"" 
licitatie publica (negociere directa, dupa caz) "'<1'1;'vA ,,fo ". 
- mtocmirea proiectelor de hotaril.ri privind orgamzarea licitatiilor pu u ~ Ill 

conformitate cu prevederile legale in vigoare 
- definitivarea operatiunilor cadastrale privind aceste imobile; 
- realizarea unui PUG adecvat realitatii §i posibilitatilor de dezvoltare urbana, etc. 

Prevederile prezentei strategii se completeaza cu prevederile legislatiei in 
vigoare. 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI -~ 
!/';_/ I~~~~ :~ 
! c::. l'i·_'" __ ... ·_'"".·::z_· ' '" \ ~- :1.i''/'':,-:l~· err 
'~::\ l:p,i .. /'·<1 Jf:!_, \ c- . ··;-.:_;1·~-v -0 
~" c· • ·u:J ~"" 

EXPUNERE DE MOTIVE ~-f;;,:;;::,:'·-~'0 " 
Ia proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei de valorificar I' '~'li6' " 

categorii de bunuri-imobile aflate in domeniul public sau privat al 
Municipiului Ploiesti 

Potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, consiliile 
locale hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes local 
sa fie date in administrarea regiilor autonome ~i institutiilor publice, sa fie 
concesionate ori sa fie inchiriate. Vanzarea, concesionarea ~i inchirierea se fac prin 
licitatie publica, organizata in conditiile legii. 

Municipiul Ploiesti, in prezent, se confrunta cu o serie de probleme precum: 
• existenta unor constructii ce apaqin domeniului public/privat aflate 

intr-o stare avansata de degradare, constructii propuse pentru demolare sau 
consolidare pentru care nu sunt resurse financiare la bugetul local pentru a fi 
reabilitate; 

• existenta unor terenuri libere ce apartin domeniului public/privat ce 
nu sunt valorificate in prezent, neaducand astfel nici un beneficiu municipalitatii 
(unele dintre ele fiind puncte negre ale municipiului fiind aruncate pe ele diverse 
de~euri, gunoaie); 

• existenta unor terenuri ce apaqin domeniului public/privat a! 
Municipiului Ploie~ti, care sunt propice pentru desfasurarea de catre investitori 
privati a unor activitati de natura economica, comerciala, culturala, sportiva, 
religioasa etc.; 

• existenta unor locuinte de necesitate ~i locuinte care au fost incluse in 
fondul de locuinte sociale destinate chiri~ilor evacuati celor care urmeaza sa fie 
evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari, cu rise seismic care sunt 
intr-o stare avansata de degradare, constructii propuse pentru demolare, 
consolidare pentru care nu sunt resurse financiare la bugetul local pentru a fi 
reabilitate. 

Una din modalitatiJe de extindere economica solida o constituie exploatarea 
~i consolidarea resurselor existente. Cre~terea posibilitatilor de realizare a unor 
investitii locale prin atragerea de investitori privati este valorificarea prin 
vanzare/concesionare a imobilelor neproductive ce au fost identificate in 
Municipiul Ploie~ti. 

Gestionarea eficienta a domeniului public ~i privat a! Municipiului Ploie~ti 
~i implementarea unei strategii de valorificare prin vanzare/concesionare a acestei 
categorii de bunuri-imobile conduce Ia: 

• reabilitarea ~i dezvoltarea cartierelor, la regenerarea urbana a orasului 
• eliminarea punctelor negre din municipiu (terenuri nevalorificate pe 

care sunt aruncate de~euri, gunoaie) 



/-~ ' 
• cre~terea interesului pentru noi investitii locale /~<} , ) 
• crearea de noi locuri de munca atat in perioada realizar·· Qbiectivelor . 

de catre investitori cat ~i dupa.finalizare~ ~~estora . .. . . v \.?.:;. . - ... ~; 
• cre~terea gradulut de accestbtlttate Ia servtcnle de utllttatt p~ubltce ~~~._,:..;..c, ~ 

"'.::.:,· / •lfOVA V. 

• obtinerea de fonduri suplimentare Ia bugetullocal rezultate -n~ 

);:> pretul de vanzare sau redeventa 
);:> venituri din impozitele pe salarii 
);:> impozitele ~i taxele locale aferente constructiilor ce se vor realiza 
);:> sumele aferente eliberarii Autorizatiei de Construire etc. 
• asigurarea unor conditii de locuit mai adecvate ~i mai sigure (din 

punct de vedere seismic) pentru chiria~ii municipiului Ploie~ti din locuintele de 
necesitate ~i locuintele care au fost incluse in fondul de locuinte sociale destinate 
chiriasilor evacuati celor care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate 
fo~tilor proprietari 

• economie la bugetul local cu costurile lucrarilor de demolare, de 
reparare/consolidare. 

Capacitatea municipalitatii de a scade unele categorii de cheltuieli va putea 
conduce Ia disponibilizarea unor resurse suplimentare necesare pentru diverse 
investitii Ia nivel local. 

' 
Din punct de vedere economic ~i social prin implementarea strategiei de 

valorificare a acestei categorii de imobile apartinand domeniului public/privat al 
Municipiului Ploie~ti se atrage capital privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea 
unor nevoi ale comunitatii locale precum ~i ridicarea gradului de civilizatie ~i 
confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabila. 

A vand in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Ploie~ti proiectul de hotarare alaturat, privind aprobarea strategiei 
de valorificare a unor categorii de bunuri-imobile aflate in domeniul public sau 
privat al Municipiului Ploie~ti. 

Primar 



MUNICIPIUL PLOIESTI 
DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Ia proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei de valorificare a unor 

categorii de bunuri-imobile aflate in domeniul public sau privat al 
Municipiului Ploiesti 

Conform prevederilor cuprinse In art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare : "(1) Consiliile locale ~i consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce 
apartin domeniului public sau privat, de in teres local sau judetean, dupa caz, sa fie 
date In administrarea regiilor autonome ~i institutiilor publice, sa fie concesionate 
ori sa fie lnchiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la 
vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, 
In conditiile legii. (2) Vanzarea, concesionarea ~i lnchirierea se fac prin licitatie 
publica, organizata In conditiile legii. (3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), 
In cazul In care consiliile locale sau judetene hotarasc vanzarea unui teren aflat In 
proprietate privata a unittii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate 
constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de 
preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se 
stabile~te pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, 
dupa caz. '' 

Potrivit art. 13 din Legea 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii cu modificarile ~i completarile ulterioare "(1) Terenurile apartinand 
domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate 
construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit 
legii, In conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism ~i de 
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, In vederea realizarii de catre titular 
a constructiei.'' 

Conform art. 9 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificata prin 
Legea nr. 22/2007,' ' concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca 
urmare a unei propuneri lnsu~ita de acesta. Propunerea de concesionare trebuie sa 
fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social ~i de mediu. '' 

Consiliul Local al Municipiului Ploie~ti este autoritatea administratiei 
publice locale abilitata ~i competenta pentru a promova ~i desfasura activitati de 
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repreze~tare ~i ~u~tinere _a intereselor locale, in conditiile legii, privind;9ezvoltar_<:__~-~-\ 
economteo~s?c.mla lo~ala: . . 1 ~> ; . _ --;<· }1, 

Mumctpml Plotestt, m prezent, se confrunta cu o sene de prob~ewe precurri: k ( 
• existenta unor constructii ce apaqin domeniului publi~(privat aflat~ JILl 

intr-o stare avansata de degradare, constructii propuse pentru dem,qlare- S!!-\0'~ 1' 
consolidare pentru care nu sunt resurse financiare Ia bugetul local JJe~~ 
reabilitate; 

• existenta unor terenuri libere ce apaqin domeniului public/privat ce 
nu sunt valorificate in prezent, neaducand astfel nici un beneficiu municipalitatii 
(unele dintre ele fiind puncte negre ale municipiului fiind aruncate pe ele diverse 
de~euri, gunoaie ); 

• existenta unor terenuri ce apaqin domeniului public/privat al 
Municipiului Ploie~ti, care sunt propice pentru desfasurarea de catre investitori 
privati a unor activitati de natura economica, comerciala, culturala, sportiva, 
religioasa etc.; 

• existenta unor locuinte de necesitate ~i locuinte care au fost incluse in 
Q fondul de locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati celor care urmeaza sa fie 

evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari, cu rise seismic care sunt 
intr-o stare avansata de degradare, constructii propuse pentru demolare, 
consolidare pentru care nu sunt resurse financiare Ia bugetul local pentru a fi 
reabilitate. 

Una din modalitatile de extindere economica so !ida o constituie exploatarea 
~i consolidarea resurselor existente. Cre~terea posibilitatilor de realizare a unor 
investitii locale prin atragerea de investitori privati este valorificarea prin 
vanzare/concesionare a imobilelor neproductive ce au fost identificate in 
Municipiul Ploie~ti. 

Gestionarea eficienta a domeniului public ~i privat al Municipiului Ploie~ti 
~i implementarea unei strategii de valorificare prin vanzare/concesionare a acestei 
categorii de bunuri-imobile conduce Ia reabilitarea ~i dezvoltarea cartierelor, Ia 
eliminarea punctelor negre din municipiu (terenuri nevalorificate pe care sunt 
aruncate de~euri, gunoaie ), Ia regenerarea urbana a orasului, Ia cresterea 

() interesului pentru noi investitii locale, Ia cre~terea gradului de accesibilitate Ia 
serviciile de utilitati pub lice. 

Totodata prin valorificarea prin vanzare/concesionare a acestei categorii de 
imobile se atrag Ia bugetul Consiliului local fonduri suplimentare rezultate din 
pretul de vanzare sau redeventa, venituri din impozitele pe salarii, se creeaza noi 
locuri de munca atat in perioada realizarii obiectivului de catre investitori cat ~i 
dupa finalizarea acestuia, dupa caz. 

Investitiile ce vor urma sa fie edificate pe aceasta categorie de bunuri 
imobile-terenuri se vor face cu respectarea reglementarilor urbanistice atragiindu
se astfel venituri suplimentare Ia bugetul local prin sumele aferente eliberarii 
Autorizatiei de Construire cat ~i prin impozitele ~i taxele locale aferente acestor 
constructii. 
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In cazul viinzarii teren~rilor ocupate de co?structii in d~ver~,e.,stadiL~~>:\, 
degradare se va face econom1e Ia bugetul local m ceea ce pnvesc const)lnly ·• .,\ 
lucrarilor de demolare, de reparare/consolidare ale elementelor struc~~le. . !:.• -:. j 

Cu respectarea prevederilor legale au fost atribute catre anu~{e C\lt,~g8,i!Ji Jl-.. 
de persoane (familii) locuinte din fondul de necesitate ~i locuinte ~~~.)!:::•e'f~~k.~~'" 
incluse in fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacua~~¥r~ 0 

urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari. Dat0f1ta 
neefectuarii Ia timp a lucrarilor de intretinere ~i reparatii, inclusiv lucrarilor de 
interventii Ia structura de rezistenta, vechimii, factorilor admosferici, cutremurelor 
o parte din aceste constructii au ajuns intr-o stare avansata de degradare, unele 
fiind chiar propuse pentru demolare. 

Conform art. 20 din Hotariirea Guvemului nr. 1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei 
nr. 114/1996, locuintele sociale se administreaza prin grija autoritatilor 
administratiei pub lice locale. · 

Conform art.14 din Ordonanta de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea 
fondului de locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati sau care urmeaza a fi 
evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari "locuintele din fondul 
destinat inchirierii persoanelor ~i!sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi 
evacuate din locuintele retrocedate in natura fo~tilor proprietari apaqin 
domenjului public a! unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate ". 

In cazul viinzarilor constructiilor ( ~i terenurile aferente acestora) care sunt 
incluse in domeniul public ce au destinatia de locuinte de necesitate ~i locuinte 
care au fost incluse in fondul de locuinte sociale destinate chiri~ilor evacuati 
celor care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fo~tilor proprietari ~i 
care sunt intr-o stare avansata de degradare, cu rise seismic, constructii propuse 
pentru demolare, consolidare, dupa includerea imobilelor in domeniul privat -
sunt aduse beneficii atat municipalitatii prin economia Ia bugetul local in ceea ce 
privesc consturile lucrarilor de demolare, de reparare/consolidare cat ~i chiria~ilor 
(locuitori ai municipiului) prin asigurarea unor alte locuinte adecvate. 

Capacitatea municipalitatii de a scade unele categorii de cheltuieli va putea 
conduce Ia disponibilizarea unor resurse suplimentare necesare pentru diverse 
investitii Ia nivellocal. 

Printre operatiunile ce se impun a fi realizate pentru o valorificare optima a 
categoriilor de bunuri-imobile sus mentionate se enumera: 
- identificarea terenurilor libere ~i terenurilor ocupate de constructii in stare 
avansata de degradare, propuse pentru demolare; 
- identificarea terenurilor ce apaqin domeniului public/privat a! Municipiului 
Ploie~ti, care sunt propice pentru desfasurarea unor activitati de natura economica, 
comerciala, culturala, sportiva, religioasa etc., cu respectarea prevederilor legale ~i 
reglementarilor urbanistice in vigoare 
- definitivarea situatiei juridice a acestor imobile ~i a reglementilrilor urbanistice 
in vigoare 
- elaborarea studiilor de oportunitate pentru terenurile ce vor fi concesionate prin 
licitatie publica (negociere directa, dupa caz) 



- intocmirea proiectelor de hoHirari privind organizarea licitatiilor publice, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare 
- definitivarea operatiunilor cadastrale privind aceste imobile; 
- realizarea unui PUG adecvat realiHitii ~i posibiliHitilor de dezvoltare urbana,etc. 
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Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei de valorificare a 
unor categorii de bunuri-imobile aflate in domeniul public sau privat al Municipiului Ploie~ti . . 

SI a emts: 

0. \P r'-L- DOy!,pd'r.o.. ~;£ 

PRE~EDINTE, 

Paul Alexandru Pala , 

Data: J'f J1 oi0/1 

SECRETAR, 
Sanda Dragulea 


