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HOTARARE  

 

 Privind aprobarea cererii de transfer a suprafetei de 59 mp teren din domeniul public al statului in 

domeniul public al comunei Baba Ana. 

 

Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare inregistrata sub nr. 3832/21.05.2021  intocmit de catre dl. Ion Dragu- 

Primarul comunei Baba Ana, judetul Prahova prin care se arata necesitatea aprobarii cererii de transfer a 

suprafetei de 59 mp teren din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Baba Ana 

 -Raportul  comparimentului de resort  inregistrat sub nr. 3856/21.05.2021; 

-Avizul comisiei de specialitate a consiliului local inregistrat sub nr. 3881/21.05.2021; 

-Studiul de fezabilitate întocmit de catre  S.C. INFRA PLAN S.R.L,  pentru obiectivul ,, 

INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BABA 

ANA, SATELE APARTINATOARE BABA ANA, CIRESANU, CONDURATU, SATU NOU, 

JUDETUL PRAHOVA,, 

- Ţinând cont de prevederile Ghidului Solicitantului - Dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, 

precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final - Obiectivul Specific 8.2 

Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

-prevederile art.44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

Ţinând seama de prevederile art.292 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si de 

prevederile Legii nr.123/2012, Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Ȋn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și al prevederilor art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 Consiliul local al comunei Baba Ana, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

 

Art.1 Aprobarea cererii de transfer a suprafetei de 59 mp teren din domeniul public al statului in 

domeniul public al comunei Baba Ana.  

Art.2. Terenul in suprafata de 59 mp mentionat la art.1 este situat pe teritoriul administrativ al 

orasului Mizil si este amplasat in tarlaua 19, parcela 284, numar cadastral 23436.  

Art.3 Cheltuielile efectuate cu lucrarile de cadastru a intregii suprafete din tarlaua 19, parcela 284 

si a lucrarii de dezmembrare pentru suprafata de 59 mp, vor fi suportate de catre Primaria comunei Baba 

Ana. 

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Ion Dragu- primarul comunei 

Baba Ana prin compartimentul contabilitate,financiar,buget și compartimentul achiziții publice .  

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică,de către secretarul general al comunei Baba Ana, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Baba Ana, compartimentului contabilitate, financiar,buget și 

compartimentului achiziții publice și Prefectului județului Prahova și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul Primărie și pe pagina de internet a comunei Baba Ana.  

PRESEDINTE DE SEDINTA 

COJOCARU ADRIAN 

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL 

                                                                                                               DAVID GHEORGHE 

Baba Ana,  24.05.2021 

Nr. 17 

Consilieri in functie     = 13 

Consilieri prezenti       = 11  

Votat pentru                 = 11 

Votat impotriva           =   0 

Abtineri                        =  0 


