ROMĂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

H OT ĂR Â R E
privind aprobarea accesului în teren și folosința temporară de
către Societatea CONPET S.A a unei suprafețe de teren
Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data 24
aprilie 2019
având în vedere:
Proiectul de hotărâre nr. 1480/4.04.2019 inițiat de primarul comunei și avizat de
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local cu avizul nr. 1872/17.04.2019
Expunerea de motive a primarului comunei
Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat cu nr. 1515/5.04.2019
Adresa nr. 1429/2019 prin care Societatea CONPET SA solicită accesul în teren
și folosința temporară a unei suprafețe de teren, respectiv 431,3 mp drum și 1043,9 mp
lac în vederea realizării lucrărilor la obiectivul ”Înlocuire Conductă de țiței ø 14
Bărăganu – Călăreți rezultată în urma geodevilării inteligente (pe tronsoane) în lungime
de 15,972 m cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8”.
Prevederile art. 7 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004 cu modificările și
completările ulterioare,
Prevederile art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 18 si art.117 lit. a din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare
- hotărârea Consiliului local nr. 17/29.03.2019 privind alegerea președintelui de
ședință
luând act de procesul verbal nr. 1958/24.04.2019 privind lucrările ședinței
Consiliului local al comunei Ileana din data de 24.04.2019
în temeiul art. 45 alin. (1) din legea 215/2001privind administrația publică locală,
cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă accesul în teren și folosința temporară de către Societatea
CONPET S.A a unei suprafețe de 431,3 mp drum și 1043,9 mp lac de pe teritoriul
administrativ al comunei Ileana în vederea realizării lucrărilor la obiectivul ”Înlocuire
Conductă de țiței ø 14 Bărăganu – Călăreți rezultată în urma geodevilării inteligente (pe
tronsoane) în lungime de 15.972 m cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8”.
Art. 2. Amplasamentul suprafețelor de teren respectiv lac prevăzute la art. 1 este
cel rezultat din Planul de Formalități – Tronson 12 localitatea Ileana Județul Călărași
întocmit de SC SNIF Proiect S.A. Târgoviște pentru beneficiarul CONPET S.A.
PLOIEȘTI, proiect nr. 367/2018 Faza PT+CS+DE.
Art. 3. Accesul și folosința terenului prevăzut la art. 1 va fi pentru o perioadă de 6
luni de la începerea lucrărilor pe terenul în cauză.

Art. 4. Secretarul comunei Ileana va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și
persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Adrian – Ionuț DUMITRESCU

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
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voturi contra
-prezenți 11 din total 13

