
 
HOTĂRÂREA NR.63 

PRIVITOR LA: aprobarea închirierii prin atribuire directă către OMV PETROM 
S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Băbeni  

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 iunie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/28 mai 2020 domnul 
consilier local Barbu Alexandru a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
iunie 2020; 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 9439/23 
iunie 2020 al primarului oraşului Băbeni și  raportul de specialitate nr. 9441/23 
iunie 2020 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului – compartimentul 
Administrarea domeniului public prin care propune aprobarea închirierii prin 
atribuire directă a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Băbeni 
către OMV PETROM S.A.; 

Văzând adresa nr.4305/22 iunie 2020, înregistrată la Primăria orașului 
Băbeni sub nr.9382/23 iunie 2020 prin care a OMV PETROM S.A. , cu sediul în 
București, Sector 1, strada Coralilor, nr.22 ”Petrom City”, prin Divizia Upstream, 
Unitatea de Afaceri, Dezvoltarea Afacerii și Comercial și Unitatea de Afaceri Zone 
de Producție, Zona de Producție Muntenia Vest, cu sediul în municipiul Pitești, b-
dul Republicii, nr.160, județul Argeș, solicită încheierea unui contract de închiriere 
pentru terenul în suprafață totală de 4.916 mp, compus din 3224 mp drum de 
exploatare și 1539 mp zonă de protecție drum, respectiv 153 mp drum 
exploatare, necesar realizării proiectelor ”Înlocuire conductă gaze sonda 1369 
Băbeni – Parc 1 Băbeni” și ”Înlocuire conductă gaze sonda 1372 Băbeni – tronson 
până la sonda 1369 Băbeni”, pe o durată de 1 an, cu posibilitatea prelungirii în 
aceleași condiții contractuale, valoarea chiriei urmând să fie indexată cu indicele 
de inflație, cu un nivel al chiriei de 7,5 lei/mp/an; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 9443/23 iunie 
2020 întocmit de secretarul general al orașului;  

În  conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.287, 
art.332, art.333 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.6 lit.c) din Legea petrolului 
nr.238/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale art.102 din 
Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu cele ale art.1777 din Legea nr.287/2009 – Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(3) lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  14  
voturi pentru, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE: 
 Art.1. – (1) Se aprobă închirierea prin atribuire directă către OMV PETROM 

S.A. , cu sediul în București, Sector 1, strada Coralilor, nr.22 ”Petrom City”, prin 
Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri, Dezvoltarea Afacerii și Comercial și 
Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție Muntenia Vest, cu 
sediul în municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr.160, județul Argeș, a următoarelor 
bunuri aparținând domeniului public al orașului Băbeni: 

a) Teren în suprafață totală de 4763 mp, compus din teren în suprafață de 
3.224 mp drum exploatare şi  1.539 mp zonă  de  protecţie  drum - poziţia  nr. 
191 în  inventarul  domeniului  public  al  oraşului  Băbeni - “Drum  vicinal”, cu  
următoarele  date  de  identificare : 

Tehnice : L = 800 m , l = 5 m ; 
Descriere : pământ  balastat  fără  şanţuri ; 
Vecini : strada  Petrolului – strada  Şoneşti; 
Adresa : oraş  Băbeni , drum acces  Şoneşti . 
Terenul este închiriat în vederea realizării proiectului ”Înlocuire conductă 

gaze sonda 1369 Băbeni – Parc 1 Băbeni”; 
b) Teren în suprafață de 153 mp drum  exploatare - poziţia  nr. 192 în  

inventarul  domeniului  public  - strada  Calea  Ariciului , cu următoarele  date  de  
identificare : 

Tehnice : L = 1200 m , l = 6 m ; 
Descriere : pământ  balastat  fără  şanţuri ; 

 Vecini : strada  Petrolului – pârâu  Bistriţa ; 
Adresa : oraş  Băbeni , drum  acces  Groapa  de  gunoi. 
Terenul este închiriat în vederea realizării proiectului ”Înlocuire conductă 

gaze sonda 1372 Băbeni – tronson până la sonda 1369 Băbeni”. 
 (2) Bunurile prevăzute la alin.(1) sunt identificate prin Planul de situație 

care constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta. 
 Art.2. – Durata închirierii este de 1 an, cu posibilitatea prelungirii cu acordul 

Consiliului Local al orașului Băbeni în aceleași condiții contractuale, valoarea 
chiriei urmând să fie indexată cu indicele de inflație, iar nivelul chiriei este de 7,5 
lei/mp/an. 

 Art.3. – Se împuternicește domnul Ștefan Bogdan, primarul orașului Băbeni 
să semneze contractul de închiriere având ca obiect bunurile prevăzute la art.1. 

Art.4. – Primarul orașului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
părin intermediul aparatului de specialitate, iar secretarul general al orașului va 
asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului orașului Băbeni, structurilor de 
specialitate şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local 
și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Alexandru BARBU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
Băbeni, 30 iunie 2020 


