
 

HOTĂRÂRE   

privind accesul în teren și folosința temporară de către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de  

11.513, 6 mp  pășune , teren  aflat în  domeniul privat al comunei Bărcănești, județul Prahova , teren ce 

face obiectul unor contracte de  închiriere 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova,  întrunit în şedinţă ordinară  în data de 

28.07.2021  ; 

În conformitate cu prevederile:       

  -art.129 ),  alin.(2) lit.c), coroborat cu alin.(6) lit. b),art 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și  completările ulterioare; 

 - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificarile 

si completările ulterioare ; 

 - Legii nr.238/2004 Legea petrolului, modificată; 

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

pentru resurse Minerale (A.N.R.M.), modificată. 

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

 Instalațiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al Țițeiului, 

Gazolinei, Condensatului si Etanului, modificata. 

-Ordinul Prefectului Județului Prahova cu nr. 477 din 18.09.2008 privind  trecerea în proprietate 

privată a comunei Bărcăneşti, judeţ Prahova , a suprafeţei de pasune comunal;   

 Văzând: 

 -Referatul de aprobare nr.  17.190 din   12.07.2021   al primarului Comunei Bărcănești, județul 

Prahova  prin care se susține Proiectul de hotărâre  privind accesul în teren și folosința temporară de 

către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de  11.513, 6 mp  pășune , teren  aflat în  domeniul 

privat al comunei Bărcănești, județul Prahova , teren ce face obiectul unor contracte de  închiriere; 

- Raportul de specialitate  nr. 17.285/ 12.07.2021 al  Compartimentului Fond Funciar Cadastru și 

Agricultură prin care se propune adoptarea  Proiectului de hotărâre privind accesul în teren și folosință 

temporară de către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de  11.513, 6 mp  pășune , teren  aflat 

în  domeniul privat al comunei Bărcănești, județul Prahova , teren ce face obiectul unor contracte de  

închiriere; 

- Adresa nr.17.013/21.05.2021 a SC CONPET SA Ploiesti, înregistrată la Primaria comunei Bărcăneşti 

sub nr.14.491/ 25.05.2021, prin care solicită acordul privind accesul în teren si folosința temporară a 

unei suprafețe de  teren de 23.754,3 mp, pentru o perioada de 12 (douasprezece ) luni  de la începerea 

lucrărilor, în vederea realizării lucrărilor la obiectivul: Deviere conductă transport țiței în cadrul 

proiectului : “ Amplasarea unei conducte de legătură între Pietroșani și Rafinăria Petrobrazi “,Proiect 

nr.377/2019 elaborat de S.C. Snif Proiect S.A. Târgoviște; 

 

1/2 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI   BĂRCĂNEȘTI  
 



  -Contractele de închiriere nr.13142/10.05.2018, nr. 13141/10.05.2018,  nr.13144/10.05.2018,  nr. 

12430/29.04.2020 și nr.  13142/10.05.2018; 

- Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate nr.1 , nr.2 și nr.3  ale consiliului local; 

- Avizul Secretarului General al comunei nr.17.277 din 12.07.2021. 

   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 Barcanesti,judetul Prahova,adopta prezenta 

HOTARARE: 

Art. 1.- (1)Comuna Bărcănești, în calitate de proprietar al terenului în suprafață de 11.513,6 mp  

situat în domeniul privat al comunei Bărcănești, tarla 43, parcele 693-pășune, NC 25854 și tarla 45, 

parcela 642, 645-pasune , își exprimă acordul privind accesul în teren și folosirea temporară a 

suprafeței de teren de 11.513,6 mp , de  către S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI în vederea realizării  

lucrărilor : Deviere conductă transport țiței în cadrul proiectului : “ Amplasarea unei conducte de 

legătură între Pietroșani și Rafinăria Petrobrazi “. 

(2)Acordul Comunei Bărcănești este valabil doar  cu acordul  chiriașilor  identificați în anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Suprafaţa care va fi dată în folosinţă temporară este  prevăzută în Proiect nr.377/2019 

elaborat de S.C. Snif Proiect S.A. Târgoviște, 

Art.2 .- La terminarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului Deviere conductă transport țiței 

în cadrul proiectului : “ Amplasarea unei conducte de legătură între Pietroșani și rafinăria Petrobrazi ”,    

SC CONPET S.A. Ploiești este obligată să aducă terenul la forma inițială de la data primirii în 

folosință, în caz contrar fiind obligată la plata daunelor la echivalentul prejudiciului produs. 

          Art.3.- 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 , 

                                                                        ………………… 

                                                                           Liviu  DOBRE  

 

  Contrasemnează: 
                                                                               Secretarul  general al comunei 

                                                                                                                           ……….…………….       

 Nicoleta SAVU  

Bărcăneşti, 28 iulie 2021 

Nr. 35 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
   
14 ;  Nr.consilieri prezenţi 14   ; Nr.voturi pentru 14;   Nr. voturi ȋmpotrivă 0;      

Nr. voturi abţinere   0    .    

sistem de vot : deschis 

M.I./ M.I./5 exp. 
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