
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

H O T A R A R E 

PRIVIND: modificarea Hotararii Consiliului Local Blejesti nr. 23 din 28 aprilie 

2020 -aprobarea inchirierii suprafetei de 7491 mp din terenul extravilan, 

categoria de folosinta arabil , aflat in domeniul privat al UAT Comuna Blejesti, 

pentru exercitare drept de folosinta a OMV Petrom SA in scopul efectuarii 

proiectului de investitii  „ Integritatea conductei de amestec a sondei 1968 

Blejesti “ 

 

Consiliul Local al comunei Blejesti judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
ordinara de lucru pe luna iunie 2021 , avand in vedere: 

-referatul de aprobarea intocmit de primarul localitatii; raportul de specialitate 

intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul  Primariei Blejesti ; adresa 

nr. fn din 22 iunie 2021 adresata de OMV Petrom S.A., inregistrata la Primaria 

Blejesti cu nr. 4376 din  22 iunie  2021;adresa Primariei comunei Blejesti nr. 

4376 din 31 mai 2021, respectiv din 11 mai 2021 ; faptul ca HCL nr. 23/2020 

nu a produs efecte pana la acest moment, prin semnarea contractului de 

inchiriere ; proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii , dezbatut in 

sedinta Consiliului Local care a primit aviz favorabil;  

- prevederile art 129, alin (1), alin (2), lit „c”, alin (6) lit ”a” din  O.U.G  

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ   

- HCL nr. 23/ 28.04.2021privind aprobarea inchirierii suprafetei de 

7491 mp din terenul extravilan, categoria de folosinta arabil , aflat 

in domeniul privat al UAT Comuna Blejesti, pentru exercitare 

drept de folosinta a OMV Petrom SA in scopul efectuarii 

proiectului de investitii  „ Integritatea conductei de amestec a 

sondei 1968 Blejesti “ 
- prevederile Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil  

- prevederile art 6, art 7 din Legea nr. 238/ 2004 –Legea petrolului 

modificata si completata ulterior 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ : 

 

H O T A R A S T E: 

ART.1.  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Blejeşti nr. 23/  
28 aprilie 2021 privind aprobarea inchirierii suprafetei de 7491 mp din 



terenul extravilan, categoria de folosinta arabil , aflat in domeniul privat al 

UAT Comuna Blejesti, pentru exercitare drept de folosinta a OMV Petrom 

SA in scopul efectuarii proiectului de investitii  „ Integritatea conductei de 

amestec a sondei 1968 Blejesti “, in sensul că anexa nr. 2 la hotărâre –
contractul cadru de inchiriere pentru terenul extravilan , aflat in 
administrarea UAT Comuna Blejesti , se modifica si va avea urmatorul 
cuprins, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

ART.2.  Celelalte prevederi rămân neschimbate .  

Art. 3. Secretarul general al comunei Blejeşti se va îngriji de : 

 comunicarea prezentei catre Institutia Prefectului judetului 
Teleorman, pentru verificarea legalitatii ; 

 comunicarea prezentei hotarari, compartimentului cadastru-mediu, 
pentru cunoastere si aplicare, compartimentului finaciar contabil  ; 

 OMV Petrom SA  
 afișarea prezentei hotărâri la avizierul principal și pe pagina oficială 

a  Primăriei Blejești 

 

 

     Presedinte de sedinta,      Contrasemneaza pentru legalitate 

           Traian Gheorghe                        secretar general , 

 

                                                                Jr. Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI 

Nr.33ndin 29  iunie 2021 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 29  iunie  2021.  

CVORUM : 13 consilieri in functie; _13 consilieri prezenti, din care : PENTRU 12 voturi ; IMPOTRIVA- ; ABTINERI 1 vot 


