
ROMANIA 
JUDETULPRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE~TI 

HOTARAREA Nr. 267 
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploie~ti 

in administrarea Administrapei Serviciilor Sociale Comunitare 

Consiliul Local al Municipiului Ploie~ti : 
Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian,Ganea 

Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian ~i Raportul de 
Specialitate al Directiei de Gestiune Patrimoniu, privind transmiterea unui imobil 
din domeniul privat al Municipiului Ploie~ti in administrarea Administratiei 
Serviciilor Sociale Comunitare; 

Luand in considerare ca bunul ce face obiectul prezentei hotarari face parte 
din domeniul privat al Municipiului Ploie~ti, conform prevederilor Hotararii 
nr.481/20 12 a Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti; 

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 36 alin (2) litera c) din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica I ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Art.l Stabile~te destinatia de ,Centru de informare pentru cetateni ~i de 
spatiu de recreere pentru pensionari" pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta (fosta Statie Hidrofor 9 Mai) situat in Ploie~ti, Cartier 9 Mai, cu o 
suprafata totala de 38 mp, din care suprafata construita 38 mp. 

Art.2. Aproba transmiterea imobilului mentionat la art.l din domeniul 
privat al Municipiului Ploie~ti in administrarea Administratiei Serviciilor Sociale 
Comunitare. 

Art.3.Aproba modificarea corespunzatoare a anexelor la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr.43/2007, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare ~i a anexelor la Contractu! de Administrare nr.4654/2007 
incheiat intre Municipiul Ploie~ti ~i Administratia Serviciilor Sociale Comunitare. 

Art.4. Directia de Gestiune Patrimoniu, Directia Economica ~i Administratia 
Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

Art.5. Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Contracte va 
aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari. 

ntrasemneaza Se r 
Oana Cristina Ia 



MUNICIPIUL PLOIESTI 
DIRECTIA DE GESTIUNE PATRIMONIU 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al 
Municipiului Ploie~ti in administrarea Administratiei Serviciilor Sociale 

Comunitare 

Potrivit Legii nr.213/1998 privind privind bunurile proprietate publica, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, constituie domeniu public al unWitii 
administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca 
atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz 
sau de interes public national ori judetean. Toate celelelate bunuri fac parte din 
domeniul privat allocalitatii. 

Printre bunurile ce fac parte din domeniul privat al Municipiului Ploie~ti se 
numara ~i spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta (fosta Statie Hidrofor 9 
Mai), situat in Ploie~ti, Cartier 9 Mai, cu o suprafata totala de 3 8 mp, din care 
suprafata construita 38 mp. 

Prin adresa nr.7066/2013, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare a 
solicitat preluarea in administrare a imobilului mentionat mai sus, in vederea 
amenajarii unui ,Centru de informare pentru cetateni si de spatiu de recreere 
pentru pensionari", ca urmare a solicitarii unui grup de cetateni din Cartierul 9 
Mai. 

Potrivit procesului verbal de inventariere, S.C. Apa Nova S.R.L. Ploie~ti a 
solicitat scoaterea din administrarea societatii a unor bunuri, printre care si fosta 
Statie Hidrofor 9 Mai avand in vedere faptul ca· aceasta nu mai poate fi folosita 
potrivit destinatiei initiale. Potrivit Hotararii nr.481/2012 a Consiliului Local al 
Municipiului Ploie~ti s-a aprobat preluarea unor bunuri din administrarea S.C. Apa 
Nova S.R.L. in vederea valorificarii, printre care se numara ~i spatiul cu alta 
destinatie decat aceea de locuinta (fosta Statie Hidrofor 9 Mai), situat in Ploie~ti, 
Cartier 9 Mai cu o suprafata totala de 38 mp, din care suprafata construita 38 mp. 

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, serv1cm public cu 
personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti, 
infiintata potrivit Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr.307 /2002, 
areca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desra~oara 
la nivelul Municipiului Ploie~ti. 

A vand in vedere cele mentionate mai sus, precum ~i prevederile Legii 
nr.215/200 1, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, se propurte stabilirea destinatiei de ,Centru de Informare 
pentru cetateni ~i de spatiu de recreere pentru · pensionari" pentru spatiul cu alta 
destinatie decat aceea de locuinta (fosta Statie Hidrofor 9 Mai), situat in Ploie~ti, 



Cartier 9 Mai, transmiterea in administrarea Administratiei Servic· · ~bfiaJ 
Comunitare, precum ~i modificarea corespunzatoare a anexelorlci?y-~fi~K> 
Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr.43/2007, cu ~di~~~~i; ~\ $: 
completarile ulterioare ~i a anexelor la Contractu! de Administran.~ 1pr.4'it ~r~o}j "", 
lncheiat cu Administratia Serviciilor Sociale Comunitare. ::--:::__/c::-t.-. 

Situatia a fost analizata In ~edinta din data 23.07.2013 de catre~~~rY 
- Valorificarea Patrimoniului, Servicii catre Populatie, Come~ 
Agricultura, Promovare Operatiuni Comerciale care a avizat favorabil initierea 
unui proiect de hotarare In sensul celor mentionate mai sus. 

Directia de Gestiune Patrimoniu 

Direct 
Flor· 

VIZAT 

Directia Administratie Publica, 
Juridic- Contencios, Contracte 

Dire tor, 
Iulia lexandru 

. . 

Directia Economica, 

Director Economic, 
Nicoleta CrjJ~oiu 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIESTI 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Potrivit prevederilor Legii nr.215/200 1, privind administratia publica locala, 
republicata, consiliul local hotara~te cu privire la administrarea patrimoniului 
localitatii. 

In conformitate cu prevederilor art.4 din Legea nr.213!1998, privind 
bunurile proprietate publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare, domeniul 
privat al unitiitilor administrativ-teritoriale este aldituit din bunuri aflate in 
proprietatea lor 9i care nu fac parte din domeniul public. 

Potrivit Hotararii nr.481/2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti s
a aprobat preluarea unor bunuri din administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. in vederea 
valorificarii, printre care se numara si spatiul cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta situat in Ploie~ti (fosta Statie Hidrofor 9 Mai), Cartier 9 Mai. 

Prin adresa nr.7066/2013, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare a 
solicitat preluarea in administrare a imobilului cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta (fosta Statie Hidrofor 9 ·Mai), situat in Ploie~ti, Cartier 9 Mai, ce figureaza 
in patrimoniul privat al Municipiului Ploie~ti, in vederea amenajarii unui ,Centru 
de informare pentru cetateni side spatiu de recreere pentru pensionari", ca urmare 
a solicitarii lliJ.Ui grup de cetateni din Cartierul 9 Mai. 

A vand in vedere cele mentionate mai sus, precum ~i faptul ca Administratia 
Serviciilor Sociale Comunitare asigura serviciile sociale care se desra~oara la 
nivelul Municipiului Ploie~ti; se propune stabilirea destinatiei de ,Centru de 
informare pentru cetateni ~ide spatiu de recreere pentru pensionari" pentru spatiul 
cu alta destinatie decat aceea de locuinta (fosta Statie Hidrofor 9 Mai), situat ill 
Ploie~ti, Cartier 9 Mai ~i transmiterea in administrarea Administratiei Serviciilor 
Sociale Comunitare. 

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre analiza ~i aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Ploie~ti proiectul de hotarare alaturat. 

Consilieri : 

Cristian Du · 
--=~-

Cristian Ganea 
Constantin Popa 
Gheorghe Popa · 
Iulian Bolocan 



RAPORT 

Comisia a luat In discutii proiectul de hotarare privind transmiterea unui 
imobil din domeniul privat al Municipiului Ploie~ti In administrarea 
Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare 
. . 
~~a emts: 

PRE~EDINTE, 

Cristian Dum· u 

Data: .2S'. 0 J. f2D lj 

SECRETAR, 


