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H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea  încheierii  protocolului de predare-preluare între DISTRIGAZ SUD 

REŢELE  S.R.L. şi  ENGIE România S.A.  de o parte  şi U.A.T. Comuna Bărcăneşti  pe de 

altă parte,  a lucrării de investiţii ”DEVIERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE”,strada 

DALIEI ,T.28,parcela 186 

 

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

data de 25.08.2021 ; 

 

           Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

           În conformitate cu prevederile  art.190 lit.a) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice 

şi a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

     Văzând : 

- Referatul  de aprobare  nr.  18.997/16.08.2021 al Primarului comunei Bărcăneşti  prin  care se 

propune  aprobarea  încheierii protocolului de predare-primire între Distrigaz SUD REŢELE 

S.R.L.   şi  ENGIE România S.A. ,  de o parte şi U.A.T. Comuna Bărcăneşti pe de altă parte,  a 

lucrării de investiţii ”DEVIERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE”, strada Daliei ,T.28,parcela 

186; 

 - Raportul comun nr.19.095 din 17.08.2021  al Compartimentului achiziții publice și Serviciului 

financiar-contabil  prin care se propune aprobarea  Proiectului de hotărâre pentru aprobarea  

încheierii  protocolului de predare-preluare între DISTRIGAZ SUD REŢELE  S.R.L. şi  ENGIE 

România S.A.  de o parte  şi U.A.T. Comună Bărcăneşti  pe de altă parte,  a lucrării de investiţii 

”DEVIERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE”,strada DALIEI ,T.28, parcela 186 ; 

- Avizul de principiu nr. 28/18.03.2020 pentru lucrarea “Deviere conducta de distribuţie gaze 

naturale din oţel, redusă presiune Ө 4”; 

-  Certificatul de urbanism nr. 124/16.09.2019 privind “Deviere reţea distribuţie gaze”, beneficiar 

Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova; 

- Autorizaţia de construire nr. 24/16.04.2021 “Deviere reţea distribuţie gaze”, beneficiar Comuna 

Bărcăneşti, judeţul Prahova; 

-  Procesul verbal de recepţie tehnică conducta de distribuţie a gazelor naturale nr.1/28.05.2021; 

-  Fişa tehnica a conductei ; 

- Proces verbal de punere în funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale din 

28.05.2021;   

-   avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

-   avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr. 18.100 din 17.08.2021. 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 
CONSILIUL LOCAL 
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           În temeiul prevederilor  art.139 alin. (1)  şi art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art 1. -  Aprobă predarea  în patrimonul DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L. (D.G.S.R.)   

şi   ENGIE România SĂ  (Engie ) cu titlu gratuit  a dreptului de proprietate  asupra  conductei 

de distribuţie gaze naturale executată în cadrul   lucrării de investiţii “DEVIERE REŢEA 

DISTRIBUŢIE GAZE”, strada DALIEI ,T.28, parcela 186  . 

      Art.2. - Aprobă  încheierea protocolului de predare-preluare, între DISTRIGAZ SUD 

REŢELE S.R.L.  şi  ENGIE România S.A.  de o parte şi U.A.T. Comuna Bărcăneşti pe de altă 

parte,  pentru predarea  conductei   de alimentare cu gaze natural, conductă  realizată în  cadrul   

lucrării de investiţii “DEVIERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE”, strada DALIEI ,T.28, parcela 

186 , cu o lungime de 77,56 m, ţeava PE Dn125 mm  şi  ţeava OL Ө 4”,     în valoare de 34.100 

lei, fără TVA., conform protocolului de predare-preluare prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenţa hotărâre. 

      Art.3. -   Împuterniceşte  Primarul comunei Bărcăneşti, domnul Gheorghe Dima, să semneze 

protocolul de predare –preluare a  conductei de gaze naturale  executată în cadrul lucrării de 

investiţii “DEVIERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE”, strada DALIEI ,T.28, parcela 186. 

       Art.4. - Primarul comunei Bărcăneşti , prin compartimentele de specialitate , va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre, care prin grija secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi 

comunicată şi înaintată autorităţilor interesate, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile 

legii. 

                                               
         PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

 
                                                                     ………………… 

                                                                       Liviu  DOBRE  
 

 
  Contrasemnează: 

                                                                               Secretarul  general al comunei 
                                                                                                            ……….…………….       

 Nicoleta SAVU  

Bărcăneşti, 25 august  2021 
Nr. 38 
Nr.consilieri ȋn funcţie    15 ;  Nr.consilieri prezenţi 15   ; Nr.voturi pentru 15;   Nr. voturi ȋmpotrivă 0;      Nr. 
voturi abţinere   0    .    
sistem de vot : deschis 
Redactată: N.S. 
Tehnoredactată: N.S./4 exp. 
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     ANEXA  LA  H .C.L.  nr.  38  din  25.08.2021 

 

PROTOCOL DE PREDARE – PRELUARE 

 

 

 Prezentul protocol s-a încheiat azi, ..............................................., între:  

1. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 4, Bd. Mărăşeşti, nr. 4-6, 

corp B, cod poştal 040254, telefon 0213012041, fax 0213012157, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/2728/18.02.2008, CUI 23308833, cod IBAN 

RO21BRDE450SV39876344500 deschis la BRD - SUCURSALA MARI CLIENŢI 

CORPORATIVI, reprezentată prin Director General – dl. Dan PANTILIE , denumită în 

continuare “DGSR”,  

 

2. ENGIE România S.A., cu sediul în Bucureşti, sector 4, Bd. Mărăşeşti nr. 4 - 6, Corp B, cod 

poştal 040254, telefon 021-3012190, fax 021-3012151, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5447/2000, CUI 13093222, cod IBAN 

RO16BRDE450SV42899934500 deschis la BRD - SUCURSALA MARI CLIENŢI 

CORPORATIVI, reprezentată prin Presedinte-Director General - dl. Eric ŞTAB şi Director 

General Adjunct Financiar, Achiziții, Afaceri Generale, Transformare și Conformitate - dna 

Anne-Marie GESTIN, denumită în continuare “ENGIE”,  

 

3. UAT COMUNA BĂRCĂNEŞTI, cu sediul în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, str. 

Crinilor,nr.108, judeţul Prahova, telefon/fax 0244276595,cod fiscal 2845311,e-mail : 

primaria.ph@barcanestiyahoo.com, CUI 2845311 cont trezorerie ……………………..,deschis la 

Trezoreria Boldeşti-Scăieni ,  reprezentată prin Primar –  dl. GHEORGHE DIMA, denumită în 

continuare, "Proprietar”.  

   Având în vedere :  

- Proprietarul deţine în proprietate conducta de alimentare cu gaze naturale de MP/RP de PE100 

PE100 SDR11 DN 125 mm în lungime de 77,36 m şi conducta RP de OL Ø 4’’ în lungime de 

0,20 ml situate str. Daliei, nr. ............-.........., Localitatea Bărcăneşti, jud. Prahova, conform 

schiţei anexate la prezentul Protocol (în continuare “Conductă”);  

- DGSR este concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Bărcăneşti, 

jud. Prahova şi deţine licenţa de distribuţie în acest sens;  

- În baza relaţiilor contractuale dintre ENGIE şi DGSR, activele aferente activităţii de distribuţie 

desfăşurate de DGSR se afla în patrimoniul ENGIE;  

- Solicitarea proprietarului nr. ........................................, Avizul DGSR nr. 

...................................., Certificatul de Urbanism nr. 124/16.09.2021, Autorizaţia de Construire 

nr.24/16.04.2021, PVRT Conductă /28.05.2021 1şi Hotărârea de Consiliu Local 

nr.....................................................;  

mailto:primaria.ph@barcanestiyahoo.com,%20CUI
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În temeiul art. 190 lit. a) din Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a Părţile, de comun acord, 

au stabilit încheierea prezentului Protocol, în următoarele condiţii:  

1. Proprietarul transfera, iar ENGIE preia, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra 

Conductei, identificată în Preambul, împreună cu documentaţia tehnică aferenta (Procesul-verbal 

de recepţie tehnică a lucrărilor, Datele tehnice şi valorice, etc.), urmând ca documentaţia tehnică 

să fie păstrată de către DGSR.  

2. Proprietarul declară, în mod expres, că nu are niciun fel de pretenţii prezente sau viitoare şi 

renunţă în favoarea ENGIE la orice fel de drepturi asupra Conductei ce face obiectul prezentului 

Protocol.  

3. Proprietarul declară, în mod expres, ca la data semnării prezentului Protocol nu are cunoştinţă 

de niciun fel de litigii în legătură cu Conducta sau pretenţii de orice altă natură de la terţe 

persoane privind Conductă. Proprietarul se obliga să despăgubească ENGIE pentru orice 

pretenţii, despăgubiri sau solicitări de orice natură în legătură cu Conducta născute anterior 

semnării prezentului Protocol cu condiţia confirmării lor de către o instanţă competenta printr-o 

hotărâre definitivă.  

4. Valoarea de achiziţie a Conductei (inclusiv a lucrărilor aferente) la semnarea prezentului 

Protocol este de  34.100  lei (fără TVA).  

5. DGSR va asigura operarea Conductei, în conformitate cu prevederile contractului de 

concesiune a serviciului de distribuţie şi cele ale licenţei pentru distribuţia gazelor naturale, 

preluând în acest fel şi toate drepturile şi obligaţiile în legătură cu Conducta.  

6. Niciuna dintre părţile prezentului Protocol nu are dreptul, pe durata nelimitată, fără acordul 

scris al celeilalte părţi:  

a) de a face cunoscut, Protocolul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afară acelor 

persoane implicate în îndeplinirea acestuia, inclusiv de exemplu firme de contabilitate;  

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în legătură cu sau 

referitor la prezentul Protocol.  

 

Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celei în culpă la plată 

de daune-interese.  

O parte a Protocolului va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la acesta dacă:  

a) informaţia era cunoscută părţii înainte ca ea să fi fost primită de la celalalta parte; sau  

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi a 

Protocolului pentru asemenea dezvăluire; sau  

c) partea a dezvăluit informaţia în mod legal la cererea instanţelor de judecată sau a organelor de 

urmărire penală.  

Orice Orice divulgare a oricărei prevederi din Protocol sau a datelor sau informaţiilor de care 

părţile au luat cunoştinţă în legătură cu sau care se referă la acest Protocol va face partea în culpă 

să fie responsabilă pentru pierderea din profit / venit, pierderea de utilizare, pierderea de date, 

sau pierderea din economiile anticipate, a afacerii sau a oportunităţilor de afaceri, a clientelei sau 

a reputaţiei precum şi orice alt prejudiciu sau pierdere indirectă care decurg din sau se referă la 

acest Protocol.  
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7. Părţile vor duce în mod corespunzător la îndeplinire prevederile prezentului Protocol.  

Prezentul Protocol s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, şi 

îşi produce efectele de la data semnării acestuia. 

 

 

DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L. PROPRIETAR,         UAT COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

Director General,      Reprezentată prin Primar, 

DanPANTILIE                                                                                  GHEORGHE DIMA                                                                                                             

                                                                               

 

 

 

ENGIE România S.A  

Presedinte-Director General,  

Eric ŞTAB   

 

 

 

Director General Adjunct Financiar, Achiziții,  

Afaceri Generale, Transformare și Conformitate  

Anne-Marie GESTIN 

 

 

 
         PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

 
                                                                     ………………… 

                                                                       Liviu  DOBRE  
 

 
  Contrasemnează: 

                                                                               Secretarul  general al comunei 
                                                                                                            ……….…………….       

 Nicoleta SAVU  

 

 

 

 


