ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind atribuirea in folosinta gratuita catre ENGIE Romania S.A., a doua terenuri ce
apartin domeniului public al orasului Valenii de Munte
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :
- art.138 alin.(2) lit.d) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare
- art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art. 874 din Noul Cod Civil;
Tinand cont de adresa nr.3564/13.11.2017 a Engie Romania S.A.;
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de
catre Compartimentul cadastru si agricultura, si raportul Comisiei pentru probleme juridice si de
disciplina, munca si protectie sociala;
In temeiul prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:
Art.1. (1) Se aproba atribuirea in folosinta gratita catre ENGIE Romania S.A., a doua
terenuri, ocupate de echipamente pentru protectia instalatiilor de gaze – Statie de protectie catodica.
(2) Terenurile sunt in suprafata de cate 1 m.p. fiecare, si apartin domeniului public al
orasului Valenii de Munte.
(3) Datele de identificare ale terenurilor ce se dau in folosinta gratuita sunt prevazute in
anexa nr.1 si nr.2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Durata darii in folosinta gratuita, catre ENGIE Romania S.A., a terenurilor
mentionate la articolul 1 este de _____ ani.
Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Valenii de Munte sa incheie si sa semneze
contractul de folosinta gratuita.
Art.4. Predarea – primirea spatiului prevazut in anexa se va face pe baza de protocol,
intocmit intre partile interesate, in termen de 15 zile de la adoptarea hotararii.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale si Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.
Art.6. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se comunica
personelor interesate si se publica pe site-ul institutiei.
Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Calinoiu Dragos
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SECRETAR – Onoiu Elena – Adina
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
privind atribuirea în folosinţă gratuită către ENGIE România S.A., a unor terenuri ce
aparţin domeniului public al oraşului Vălenii de Munte

In conformitate cu prevederile legale, respectiv: art.10 alin.2 din Legea
nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările
ulterioare; art.36 alin.(2) lit.c) şi art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; art.874
Cod Civil;
Având în vedere adresa nr.3564/13.11.2017 , înregistrată la Primaria Vălenii
de Munte sub nr.70981/20.11.2017 prin care ENGIE ROMANIA S.A. ne solicită
atribuirea în folosinţă gratuită, a terenurilor aferente cabinelor de protecţie catodică
existente în oraşul Vălenii de Munte în conformitate cu Legea nr.123/2012, art.138,
alin.(2), lit.(d), respectiv 1 mp situat în bulevardul N. Iorga, nr. 4 (zona Miuleşti
Scoală) şi 1 mp pe bulevardul N. Iorga, nr.72 (zona Blocului C6), necesară şi
obligatorie pentru asigurarea furnizării gazelor naturale în condiţii de siguranţă.
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, prezentul
proiect de hotărâre..
PRIMAR,

Florin Constantin

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
COMPARTIMENT DE CADSTRU SI AGRICULTURA
Nr.______/____________

RAPORT
privind atribuirea în folosinţă gratuită către ENGIE Romania S.A., a unor terenuri ce
aparţin domeniului public al oraşului Vălenii de Munte

In conformitate cu prevederile legale, respectiv: art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare; art.36 alin.(2) lit.c) şi
art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare; art.874 Cod Civil;
Având în vedere adresa nr.3564/13.11.2017 , înregistrată la Primaria Vălenii de Munte sub
nr.70981/20.11.2017 prin care ENGIE ROMANIA S.A. ne solicită atribuirea în folosinţă gratuită, a
terenurilor aferente cabinelor de protecţie catodică existente în oraşul Vălenii de Munte în
conformitate cu Legea nr.123/2012, art.138, alin.(2), lit.(d), respectiv 1 mp situat în bulevardul
N.Iorga, nr.4 (zona Miuleşti Scoală) şi 1 mp pe bulevardul N.Iorga, nr.72 (zona Blocului C6),
necesară şi obligatorie pentru asigurarea furnizării gazelor naturale în condiţii de siguranţă.
Menţionăm că realizarea staţiei de protecţie anticorozivă cu injecţie de curent pentru
conductele de distribuţie gaze naturale, este necesară pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a
reţelei de alimentare cu gaze naturale a oraşului Vălenii de Munte, conform reglementărilor
europene.
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, prezentul proiect de
hotărâre.

ŞEF SERVICIU BUGET FINANŢE - ITL,
Niţu Elena
COMPARTIMENT CADASTRU ŞI AGRICULTURĂ,
State Cristian
Rădulescu Victoria

