
R O M Â N I A 
JUDEŢULPRAHOVA                                                      PROIECT NR. ___ / ________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                       
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
  privind solicitarea trecerii unor imobile  din domeniul public al statului și 

din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin  
Direcția Județeană  pentru Tineret și Sport Prahova  

în domeniul public al judeţului Prahova 
  
 
Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 15783/12.07.2021 al domnului Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr.15844/13.07.2021 al Direcţiei 
Patrimoniu privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului 
și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană  
pentru Tineret și Sport Prahova în domeniul public al judeţului Prahova; 

- Prevederile art.863 lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.286 alin. (3) şi art. 292 alin. (1) și alin. (3)-(6) și art.2921 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) litera c), art. 182 și art. 196 alin.(1) 

litera a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
   Consiliul Judeţean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1  (1) Se solicită trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană  pentru 
Tineret și Sport Prahova  în domeniul public al judeţului Prahova. 

 (2) Datele de identificare ale bunurilor imobile prevăzute la alin.1 sunt 
cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Bunurile imobile prevăzute la art.1 vor fi utilizate cu destinația centre de 
agrement, sociale și culturale și se declară bunuri de interes public județean. 



 
Art.3 Predarea – preluarea bunurilor imobile care fac obiectul prezentei hotărâri se 
va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termenul prevăzut prin 
actul de transmitere în proprietate. 
 
Art.4 În situaţia în care nu sunt îndeplinite obiectivele pentru care bunurile imobile 
au fost transmise în domeniul public al judeţului Prahova, în termen de 5 ani de la 
predarea-preluarea prevăzută la art. 3, cu posibilitatea prelungirii în conformitate cu 
prevederile legale, aceste revin de drept în domeniul public al statului și în 
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului .  
 
Art.5. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
                                                                        

                                                                                                    
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                           SECRETAR GENERAL 
    Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 

Inițiator 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 
Ploieşti,__________  
Nr.______________ 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                           ANEXĂ 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                       LA HOTĂRÂREA NR.________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         DIN DATA DE _________________ 
 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a bunuri imobile pentru care se solicită trecerea din domeniul  public al statului și din 
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană  pentru Tineret și 

Sport Prahova  
în domeniul public al judeţului Prahova 

  
 

Nr. 
crt. 

Denumire și locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică de la care 
se transmite imobilul  

Persoana 
juridică la care 

se transmite 
imobilul 

Datele de identificare ale 
imobilului  

1 Centrul de agrement Bușteni - 
Vila Fraga  

Strada Salcâmului fn 
Localitatea Bușteni  

Județul Prahova  

Statul român, din 
administrarea Ministerului 

Tineretului și Sportului prin 
Direcția Județeană  pentru 
Tineret și Sport Prahova   

Judeţul Prahova Clădire (P+1E) 
Zidărie, fundație piatră 
Suprafață 449 mp 
Anul dobândirii/dării în 
folosință 1917 
Valoare de inventar: 16 lei 
Număr MF 26410 
Stare tehnică actuală : 
dezafectat 

2 Centrul de agrement Cheia - 
Vila Cumpăna 

Sat Cheia, comuna Măneciu 
Județul Prahova 

Statul român, din 
administrarea Ministerului 

Tineretului și Sportului prin 
Direcția Județeană  pentru 
Tineret și Sport Prahova   

Judeţul Prahova Clădire (P) 
Zidărie cărămidă, fundație 
piatră 
Suprafață 682 mp 
Anul dobândirii/dării în 
folosință 1934 
Valoare de inventar: 7 lei 
Număr MF 26437 
Stare tehnică actuală : 
dezafectat 
 

3 Centrul de agrement Cheia - 
Vila Scărișoara 

Sat Cheia,  
comuna Măneciu 
Județul Prahova 

Statul român, din 
administrarea Ministerului 

Tineretului și Sportului prin 
Direcția Județeană  pentru 
Tineret și Sport Prahova   

Judeţul Prahova Clădire (demisol) 
Zidărie cărămidă 
Suprafață 3145 mp 
Anul dobândirii/dării în 
folosință 1934 
Valoare de inventar: 29 lei 
Număr MF 26441 
Stare tehnică actuală : 
dezafectat 

4 Centrul de agrement Cheia – 
Bloc alimentar+ sala de mese 
Sat Cheia, comuna Măneciu 

Județul Prahova 

Statul român, din 
administrarea Ministerului 

Tineretului și Sportului prin 
Direcția Județeană  pentru 
Tineret și Sport Prahova   

Judeţul Prahova Clădire (beci+demisol) 
Zidărie cărămidă 
Anul dobândirii/dării în 
folosință 1934 
Valoare de inventar: 35 lei 
Număr MF 26445 
Stare tehnică actuală : 
dezafectat 

 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  15783/12.07.2021 
  

REFERAT DE APROBARE 
privind solicitarea trecerii unor imobile  din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin  
Direcția Județeană  pentru Tineret și Sport Prahova  

în domeniul public al judeţului Prahova 
 

Centrul de agrement Bușteni -Vila Fraga, precum și Centrele de agrement Cheia – 
Vila Cumpăna, Vila Scărișoara și blocul alimentar și sala de mese, aflate în stare avansată 
de degradare, fac parte din domeniul public al statului și sunt în administrarea Ministerul 
Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană  pentru Tineret și Sport Prahova. 

Având în vedere intenția Consiliului Județean Prahova de a promova un proiect de 
reabilitare/modernizare în vederea desfășurării activităților educaționale și extrașcolare în 
condiții optime este necesar ca imobilele susmenționate să treacă din domeniul public al 
statului și din administrarea Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană  
pentru Tineret și Sport Prahova în domeniul public al județului Prahova. 

Prin preluarea centrelor de agrement, se are în vedere înființarea unor centre de 
agrement, sociale și culturale care au ca scop recreerea, socializarea și relaționarea și 
integrarea în societate a elevilor, fapt ce implică investiții majore care nu pot fi făcute decât 
pentru imobilele aflate în proprietatea județului. De asemenea elevii vor beneficia de 
programe de educație nonformală, facilitând accesul acestora la programe și proiecte 
specializate pentru dezvoltarea unor abilități și competențe complementare celor oferite în 
cadrul sistemului de învățământ 

Consiliul Județean Prahova își propune ca termenul de realizare a investițiilor să fie 
5 ani cu posibilitatea prelungirii în conformitate cu prevederile legale, în caz contrar, dacă 
obiectivul nu s-a realizat bunurile imobile se vor întoarce în proprietatea statului. 

Imobilele în cauză deservesc interesul public județean, având în vedere că vor fi în 
utilizate cu destinația de centre de agrement, sociale și culturale oferind posibilitatea de 
informare, de consiliere, de educație non-formală, de sport.  

Conform prevederilor art. 292 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se 
face la cererea consiliului județean, ..., prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile 
prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se 
dispune altfel.” 

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 PREŞEDINTE, 

          Iulian Dumitrescu 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                            
      
Nr. 15844/13.07.2021 
          
 

R A P O R T 
      privind solicitarea trecerii unor imobile  din domeniul public al statului și 

din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin  
Direcția Județeană  pentru Tineret și Sport Prahova  

în domeniul public al judeţului Prahova 
 

 
Ministerul Tineretului și Sportului administrează prin instituțiile subordonate, 

bunuri din domeniul public al statului de natura celor prevăzute la art. 136 alin (3) 

din Constituția României, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 

privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte 

bunuri prevăzute în anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

Pe raza județului Prahova, Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția 

Județeană  pentru Tineret și Sport Prahova are în administrare mai multe centre de 

agrement, nefuncționale, aflate în stare avansată de degradare, precum Centru de 

agrement Bușteni -Vila Fraga, Centrele de agrement Cheia – Vila Cumpăna, Vila 

Scărișoara și blocul alimentar și sala de mese. 

  Având în vedere intenția Consiliului Județean Prahova de a promova un 

proiect de reabilitare/modernizare în vederea desfășurării activităților educaționale 

și extrașcolare în condiții optime este necesar ca imobilele susmenționate să treacă 

din domeniul public al statului și din administrarea Ministerul Tineretului și 

Sportului prin Direcția Județeană  pentru Tineret și Sport Prahova în domeniul public 

al județului Prahova. 



Interesul public județean se justifică prin se justifică înființarea unor centre de 

agrement, sociale și culturale care au ca scop recreerea, socializarea și relaționarea 

și integrarea în societate a elevilor prin îmbinarea activităților artistice cu cele 

practice. De asemenea elevii vor beneficia de programe de educație nonformală, 

facilitând accesul acestora la programe și proiecte specializate pentru dezvoltarea 

unor abilități și competențe complementare celor oferite în cadrul sistemului de 

învățământ 

 Se propune termenul de realizare a investițiilor de 5 ani cu posibilitatea 

prelungirii în conformitate cu prevederile legale, în caz contrar, dacă obiectivul nu 

s-a realizat bunurile imobile se vor întoarce în proprietatea statului. 

Imobilele în cauză deservesc interesul public județean, având în vedere că vor 

fi în utilizate cu destinația de centre de agrement, sociale și culturale, acestea fiind 

vizitate, cu precădere, de elevii din județul Prahova, oferind posibilitatea de 

distracție, educație și de cunoaștere a valorilor naturale și culturale din zonă. 

Potrivit legislației, trecerea unui bun din domeniul public al statului în 

domeniul public al unei unități administrativ teritoriale se face la cererea consiliului 

județean prin hotărâre, odată cu încetarea uzului sau interesului public național și 

declararea uzului sau interesului public județean. 

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre suspus 

spre aprobare. 
 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

VALENTIN LAURENȚIU ȘTEFAN 
 
 

 
 
 


	R A P O R T

