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HOTĂRÂREA NR. 112 

privind prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012  

prin încheierea actului adiţional nr. 9 pentru imobilul din  

Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează Secţia nr. 3  

a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti 

Văzând Referatul de aprobare al domnului Viceprimar, Cristian Mihai Ganea 

nr.147/16.04.2020 şi Raportul de Specialitate nr. 3134/16.04.2020 al Direcţiei Tehnic-

Investiţii, nr. 108/16.04.2020 al Direcţiei Gestiune Patrimoniu şi nr. 138/21.04.2020 al 

Direcţiei Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte prin 

care se propune prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea 

actului adiţional nr. 9 pentru imobilul din Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează 

Secţia nr. 3 a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova; 

Ţinând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învăţământ, 

sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport din data de 16.04.2020; 

Având în vedere solicitarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova 

înregistrată la Municipiul Ploieşti sub nr. 6684/16.04.2020; 

În baza contractului de comodat nr.22/03.05.2012 încheiat conform Hotărârii 

Consiliului Local nr.178/2012;  

Luând în considerare faptul că imobilul, ce face obiectul prezentei hotărâri, face 

parte din domeniul public al municipiului Ploieşti, potrivit prevederilor Hotarârii 

Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova; 

Având în vedere art.112, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

actualizată; 

În temeiul prevederilor art.108, lit.d), art.129, art.139, art.196, alin.(1), lit.a), 

art.286, alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012, prin 

încheierea actului adiţional nr. 9 pentru imobilul din Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care 

funcţionează Secţia nr. 3 a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, începând cu data 

de 05.05.2020 până la data de 31.12.2020. 

Art. 2 Împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Iorga”, în calitate de 

administrator al spaţiului, să semneze actul adiţional nr. 9 la contractul de comodat 

nr.22/03.05.2012. 

Art. 3 Împuterniceşte Primarul şi reprezentanţi ai aparatului de specialitate al 

primarului să vizeze actul adiţional nr. 9 menţionat la art. 2. 



Art. 4 Direcţia Tehnic-Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre.  

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi , 29 aprilie 2020 

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează: 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                             Ioana Geanina SERBINOV

   

 

 

 

 

 

 

 

 


