
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 52 

privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Partidul 

PRO România – Filiala Prahova pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 49/10.02.2021 al domnilor consilieri Popa 

Gheorghe, Popovici Horia-Nicolae, Stănciulescu Răzvan-Toma și Lupu Bogdan şi 

Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, 

Achiziții Publice, Contracte nr. 51/17.02.2021, al Direcției Economice 

nr.30/17.02.2021 și al Direcţiei Gestiune Patrimoniu nr. 39/09.02.2021 la proiectul de 

hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și 

Partidul PRO România – Filiala Prahova pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3; 

Având în vedere solicitarea Partidului PRO România – Filiala Prahova  

înregistrată la Municipiul Ploieşti la nr. 365/07.01.2021; 

Văzând avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către 

Populaţie, Comerţ, Turism, Agricultură, Promovare Operaţiuni Comerciale; 

Având în vedere procesul verbal din 09.02.2021 al Comisiei pentru analizarea şi 

repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a Consiliului Local al 

Municipiului Ploiești; 

În baza Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale – republicată, art. 26 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești 

nr. 246/04.10.2001 privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de 

locuință partidelor politice, fundațiilor și asociațiilor non-profit, art. 1; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art. 139 

alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

                                                                 

Art. 1 Aprobă repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

situat în Ploieşti strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3 în suprafaţă de  

92,95 mp., din care suprafață locativă principală 56,86 mp și suprafață dependințe 

aferente 36,09 mp, către Partidul PRO România – Filiala Prahova. 

Art. 2 Aprobă încheierea contractului de închiriere între Municipiul Ploieşti şi 

Partidul PRO România – Filiala Prahova pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, în 

următoarele condiții: 

 

 



a) Bunul închiriat este dat în folosința locatorului pentru destinația sediu partid; 

b) Chiria pentru folosința spațiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

situat în Ploieşti, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, se calculează în baza 

prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007; 

c) Durata contractului de inchiriere este de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire cu 

acordul ambelor părți, în condițiile legii.  

Art. 3 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în Anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Împuterniceşte Primarul Municipiului Ploieşti să semneze contractul de 

închiriere între Municipiul Ploieşti şi Partidul Partidul PRO România – Filiala Prahova  

în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre. 

Art. 5 Direcţia Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 6 Direcţia Administraţie Publică, Juridic - Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 februarie 2021 

 

 

                                                                   Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       p. SECRETAR GENERAL,  

  Radu-Alexandru SIMIONESCU                  Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                                      Director Executiv                                                                                       

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 


