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H O T Ă R Â R E  

  pentru  revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bărcănești  nr. 36 din 28 iulie 2021  

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

4089,1 mp   , teren  aflat  la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar  al comunei Bărcănești, 

județul Prahova  

 

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

data de 29.09.2021  ; 

      

 Văzând: 

- Referatul de aprobare nr.  20.330 din 10.09.2021 al Primarului Comunei Bărcănești, județ Prahova    

pentru  revocarea Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești  nr. 36 din 28 iulie 2021  privind 

accesul în teren și folosința temporara de către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei suprafețe de  4089,1 

mp   , teren  aflat  la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar  al comunei Bărcănești, județul 

Prahova ; 

- Raportul de specialitate  al   secretar general al comunei nr.20453/13.09.2021 pentru  Proiectul de 

hotarare  pentru  revocarea Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești  nr. 36 din 28 iulie 

2021  privind accesul în teren și folosința temporara de către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei 

suprafețe de  4089,1 mp   , teren  aflat  la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar  al comunei 

Bărcănești, județul Prahova ; 

  - Proces-verbal nr.17168 din 12.07.2021 și procesul –verbal nr. 20.182 din 12.07.2021   al Comisiei 

Locale de Fond Funciar Bărcănești  privind analiza adresei  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; 

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

- Avizul Secretarului General al comunei nr.  20.456 din13.09.2021; 

   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; 
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H O T Ă R Ă Ș  T E: 

  Art.1.- Se    revocă  Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești  nr. 36 din 28 iulie 

2021  privind accesul în teren și folosința temporara de către SC CONPET S.A. Ploiesti, a unei 

suprafețe de  4089,1 mp   , teren  aflat  la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar  al comunei 

Bărcănești, județul Prahova . 

 Art.2. – (1)  Primarul comunei Bărcănești, județul Prahova    și  Serviciul Financiar Contabil  

vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri . 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință public se vor face, conform competențelor, prin grija 

secretarului general al comunei. 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

     ………………………. 

Liviu  DOBRE 
 

 

  Contrasemnează: 

                                                                               Secretarul  general al comunei, 

                                                                                                          ……….…………….       

 Nicoleta SAVU  

 

 

 

Bărcăneşti, 29  septembrie   2021 
Nr. 46 
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 
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