
Page 1 of 3 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind accesul în teren și folosință temporară   a unei suprafețe de 29 mp din DE39 , 

domeniul public al Comunei Bărcănești ,Judetul Prahova de către societatea  CONPET S.A. 

 

 

 

              În conformitate cu: 

         -Prevederile art 297 alin. (d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și  

completările ulterioare; 

         - Prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, 

cu modificarile 

          -Prevederile Legii nr.238/2004 Legea petrolului, modificata; 

         -H.G. nr.793/2002, pentru aprobare Acordului petrolier de concesiune, încheiat cu Agenția 

 Natională pentru resurse Minerale (A.N.R.M.), modificata. 

             -O.U.G. nr.216/2000, privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a  

instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al Țițeiului, 

Gazolinei, Condensatului si Etanului, modificata; 

 

 Văzând: 

  -Referatul de aprobare nr. 24.103 din 16.12.2020 al primarului Comunei Barcanesti; 

 -Raportul de specialiatate înregistrat sub nr. 24.107 din 16.12.2020 al Compartimentului de urbanism 

si amenajarea teritorilui și Serviciului Financiar Contabil, prin care propune, spre aprobare acordul 

privind accesul în teren și folosință temporară,cu titlu gratuit  de catre SC CONPET S.A. Ploiești, a 

unei suprafețe de 29 mp din De39, domeniului public al Comunei Bărcănești conform H.G.R. 

1359/2001 cu modificările și completările ulterioare.  

-Adresa nr. 27890/ 02.09.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr.18993/04.09.2020, înaintată de 

către SC CONPET SA prin care solicită acordul privind accesul în teren și folosință temporară a unei 

suprafețe  de 29mp din De39, domeniului public al Comunei Bărcănești conform H.G.R. 1359/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare pentru realizarea lucrării , „Studiu de soluție și proiectare privind 

protejarea conductelor de transport țiței Ø12´´și Ø14´´ Cartojani, traseu situat între liniile   CF Triaj 

Brazi și str.Ghighiului, oraș Ploiești, pe o lungime de 110m”; 

- H.G.R. 1359/2001 privind atestareadomeniului public  al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, cu  modificarile si completarile ulterioare ; 
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-Certificatul de Urbanism  nr.42/27.03.2020 emis de Consiliul Judetean  Prahova în scopul  Marire  

suprafaţa la Certificatul de Urbanism nr.130 din 20.20.12.2019 pentru lucrarea :Lucrări de deviere 

conducte transport ţiţei  în cadrul proiectului „Studiu de soluție și proiectare privind protejarea 

conductelor de transport țiței Ø12´´și Ø14´´ Cartojani, traseu situat între liniile   CF Triaj Brazi și 

str.Ghighiului, oraș Ploiești, pe o lungime de 110m”;; 

 

-Avizele comisiilor de specialitate ale comisiilor de speialitate ale Consiliului Local al comunei 

Barcanesti; 

- Avizul Secretarului General al comunei nr. 24.108 din 16.12.2020. 

 

 

În temeiul prevederilor   art. 139 alin. (3), lit. g)  şi art.196 alin.(1),  lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

Consiliul local al comunei Bărcănești, județul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1.- (1) Se aprobă accesul în teren și folosirea temporara a suprafeței de teren de 29 mp  

( categoria drum) din DE 39(drum de exploatare), teren aflat în  domeniul public  al U.A.T. Comunei 

Bărcănești , conform H.G.R. 1359/2001, cu modificările și completările ulterioare,  de către  S.C. 

CONPET S.A. Ploieşti ,în vederea realizării  lucrărilor la obiectivul obiectivului „Studiu de soluție și 

proiectare privind protejarea conductelor de transport țiței Ø12´´și Ø14´´ Cartojani, traseu situat între 

liniile  CF Triaj Brazi și str.Ghighiului, oraș Ploiești, pe o lungime de 110m”. 

(2) Suprafaţa care va fi dată în folosinţă temporară este  prevăzută în Proiectul nr.CON-

001/2019 elaborat de S.C. IAT  Engineering &Desing S.R.L. Ploieşti. 

(3) Contractul de folosire temporară cu titlu gratuit,  va fi semnat la data obținerii autorizației 

de construire de catre SC CONPET S.A. Ploiești, iar termenul de 12 (douasprezece )luni curge de la 

data începerii lucrărilor, Data începerii lucrărilor reprezintă data predării terenului prin proces verbal de 

predare/primire.  

 Art.2.- Se imputernicește  dl. Dima Gheorghe - Primarul Comunei Bărcănești, ca reprezentant 

al U.A.T. Comuna Bărcănești , pentru  încheierea unui acord notarial privind accesul în teren și 

folosință temporară  de către  S.C. CONPET S.A. Ploieşti , pentru o perioadă de 12 (dousprezece) luni 

de la data începerii lucrărilor pe teren , a unui teren în suprafaţă de   29  mp-categoria de folosinţă  

drum ,  situat pe teritoriul  administrativ al  U.A.T. Comuna Bărcăneşti ,  teren aflat în  domeniul public 

al Comunei Bărcănești şi administrat  de U.A.T.Comuna  Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

Art.3.- Taxa pentru folosinţa temporară a suprafeţe de 29 mp-islaz(pasune) prevazută la art.467  

alin .5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,   se 

datorează pe toată perioada  de valabilitate  a contractului (începând cu dat  intrării în vigoare). 

             Art.4 .- La terminarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului „Studiu de soluție și proiectare 

privind protejarea conductelor de transport țiței Ø12´´și Ø14´´ Cartojani, traseu situat între liniile  CF 

Triaj Brazi și str.Ghighiului, oraș Ploiești, pe o lungime de 110m”, SC CONPET S.A. Ploiești este 
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obligată să aducă terenul la forma inițiala de la data primirii in folosință, în caz contrar fiind obligată la 

plata daunelor la echivalentul prejudiciului produs. 

           Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește domnul 

Dima Gheorghe, primarul Comunei Bărcănești, județul Prahova, iar  Secretarul general al UAT 

Comuna Bărcănești, județul Prahova, va comunica prezenta hotărâre autorităților, instituțiilor și 

persoanelor interesate. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Gheorghe –Daniel Apostol      

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 
                                                                                                  Nicoleta Savu 

  
 
 

 Bărcăneşti,   23.12.2020 
  Nr. 66 
Nr.consilieri in functie        14 ;  Nr.consilieri prezenti  12   ;   Nr.voturi pentru  11 Nr. voturi impotriva  0 ;  

Nr. voturi abtinere  1 .     

Sistem vot : deschis       


