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HOTĂRÂREA NR. 299 

privind modificarea poziţiei 1176 și a poziţiei 958 (referitoare la imobilele situate 

în Ploieşti, str. Sondelor nr. 52 și str. Mărășești nr. 38) din Anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti  nr.267/29.11.2006 privind 

includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al municipiului Ploieşti” 

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 355/07.08.2020 al domnilor consilieri: 

Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuţ, Năforniţă Nicoleta şi 

Hodorog Bogdan şi Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 271/10.08.2020 

la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și 

sub nr. 205/05.08.2020 la Direcţia Gestiune Patrimoniu, prin care se propune 

modificarea poziţiei 1176 și poziţiei 958 (referitoare la imobilele-terenuri situate în 

Ploieşti, str. Sondelor nr. 52 și str. Mărășești nr. 38) din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/2006 privind includerea unor 

imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Ploieşti”; 

          Luând în considerare faptul că imobilele-terenuri din strada Sondelor nr. 52 și 

din strada Mărășești nr. 38, ce fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul 

privat al municipiului Ploieşti potrivit poziţiilor nr. 1176 și nr. 958 din Anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/2006 privind includerea 

unor imobile în „Inventarul bunurilor  care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Ploieşti”; 

În baza art. 28 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având ȋn vedere Raportul din data de 31.07.2020 al Comisiei speciale având ca 

atribuţii ȋntocmirea și actualizarea ,,Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public și privat al municipiului Ploiești”; 

În conformitate cu Avizul din data 05.08.2020 al Comisiei nr. 2 – Valorificarea  

Patrimoniului, Servicii către Populaţie, Comerţ, Turism, Agricultură, Promovare 

Operaţiuni Comerciale;  

În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (2), litera c), alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, 

art.139, art. 196, alin. (1), litera a)și art.354 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019privind Codul administrativ, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziţiei 1176 (referitoare la imobilul-teren 

situat în Ploieşti, str. Sondelor nr. 52) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în 



„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”, 

conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Imobilul-teren situat în strada Sondelor nr. 52 se identifică potrivit 

planului de amplasament şi delimitare care constituie Anexa nr. 2 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2(1) Se aprobă modificarea poziţiei 958 (referitoare la imobilul-teren situat 

ȋn Ploiești, str. Mărășești nr. 38) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în 

„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”,  

conform Anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         (2) Imobilul-teren situat în strada Mărășești nr. 38 se identifică potrivit 

planului de amplasament şi delimitare care constituie Anexa nr. 4 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Ploieşti nr. 267/2006 rămân neschimbate. 

Art. 4 Direcţia Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

Contracte va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 31 august 2020 

 

 

                                                                                       Contrasemnează: 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL, 

   George-Sorin-Niculae BOTEZ                            Ioana Geanina SERBINOV 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


