
    R O M Â N I A  

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea închirierii  pe durată  determinată a terenului în suprafaţă totală  de de 
1975 mp teren  extravilan, categorie de folosință  neproductiv aparţinând domeniului privat  

al   UAT comuna Tătărani, județul Dâmbovița Societății Comerciale OMV  Petrom  S.A.-

UPSTREAM, în vederea realizării obiectivului  petrolier „ Amenajare careu foraj, foraj, 

echipare de suprafață și reamenajare cale acces la sondele 626, 627 și 628 Drăgăești“ 

 

      Consiliul Local al comunei Tătărani, județul Dâmbovita, întrunit în ședință ordinară astăzi 

28.01.2021. 

   Având în vedere : 

          - Proiectul de hotărâre Nr.4/22.01.2021 inițiat de Primatul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovita; 

          - Adresa nr.225/20.01.2021 prin care S.C. OMV  Petrom S.A. prin  Divizia Upstream, 

Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție Muntenia, solicită închirierea terenului în 

suprafața totală de 1975 mp- teren neproductiv necesar realizarii obiectivului  petrolier „ Amenajare 

careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale acces la sondele 626, 627 și 628 

Drăgăești“ inregistrată la Primăria comunei Tătărani sub nr.494/22.01.2021; 

           - Referatul de aprobare  al Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovita, înregistrat la 

Nr.495/22.01 2021; 

          - Prevederile  art.6 lit.c), art.7 si art.8 din  Legea nr. 238/2004 – legea petrolului ; 

-Prevederile  H.G.nr.903/2004  privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre 

de dezvoltare- exploatare si exploatare petroliera, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse 

Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A. Bucuresti, unde la nr.50 din Anexa 1 

a) se afla si perimetrul  Drăgăești-Gheboieni; 

         - Prevederile art.553 alin.1) si alin.4), art.555 alin.1) si art.556 din Legea nr.287/2009 – Codul 

Civil, cu modificările şi completările ulterioare,         
        - Raportul compartimentelor de resort, urbanism, respectiv cadastru-mediu, înregistrat la nr. 

497/ 22.01.2021 prin care se propune închirierea suprafeței de 1975 mp teren categorie de folosință  

neproductiv aparţinând domeniului privat  al   UAT comuna Tătărani, județul Dâmbovița  Societății 

Comerciale OMV Petrom S.A.-UPSTREAM, în vederea realizării obiectivului  petrolier „ 

Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale acces la sondele 626, 627 și 

628 Drăgăești“, însoțit de Cartea Funciară Nr.72513, plan cadastral nr.72513 și raportul de evaluare 

intocmit de persoana autorizată,      
  -   Raportul favorabil de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani;  

       În temeiul art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, alin.6 lit.b) art.139 alin.3) lit.g), art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                     

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
 Art.1 - Se aprobă  închirierea pe durată  determinată a  terenului în suprafaţă  totală  de  
1975 mp teren extravilan, categorie de folosință  neproductiv aparţinând domeniului privat  al UAT  

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, pentru exercitarea dreptului de folosință Societații 

Comerciale OMV Petrom S.A.- UPSTREAM,  Zona de Producție Muntenia,  în vederea realizării 

proiectului petrolier „ Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale 

acces la sondele 626, 627 și 628 Drăgăești“. 

          Art.2.- Terenul se închiriază pentru o perioadă de 2 ani cu posibilitatea prelungirii, în 

condițiile legii, în situația in care S.C. OMV  Petrom S.A.- UPSTREAM, Zona de Producție 

Muntenia, continuă exploatarea terenului închiriat pentru realizarea scopului inițial. 

 

 



 

 

 
          Art.3.-  Se aprobă raportul de evaluare întocmit de persoană autorizată, respectiv EVAL- 

PROCONS SRL  prin expert evaluator, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

         Art.4.-   Se aprobă ca preț  de referință  de 8 lei/mp/an, preț stabilit prin  raportul de evaluare, 

la care se adaugă taxa pe teren. 

             (1)-    Chiria se indexează anual în funcție de  rata inflației  și se plătește împreună cu  taxa 

pe teren la termenele de plată prevăzute de Codul Fiscal.          

          Art.5- Se aprobă contractul-cadru de închiriere pentru suprafața de 1975 mp  teren extravilan, 

categorie de folosință neproductiv aparţinând domeniului privat  al UAT  comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița , conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

         Art.6.- Se desemnează primarul comunei Tătărani, domnul Constantin PĂTRU să semneze 

contractul de închiriere. 

         Art.7- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani,  

biroul financiar-contabilitate și compartimentele cadastru-mediu, respectiv urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tătărani. 

        Art.8- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarul general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și compartimentelor cadastru-mediu, respectiv 

urbanism, S.C. OMV Petrom S.A.-UPSTREAM, Zona de Producție Muntenia și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe 

site-ul primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         

TĂTĂRANI                                                                         ANTON  ION 

Nr.4.                                                                  

 Data: 28.01. 2021 

 

 

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ, 

         SECRETAR GENERAL COMUNĂ   

                                          MIHĂILĂ MIAORA 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”,  0 votuti „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. Consilieri absenți:     - 

 

 

 

 

 



       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI TATARANI 

Compartimentul urbanism 

Compartimentul cadastru-mediu   

    Nr.497/22.01.2021 

 

 

RAPORT   DE  SPECIALITATE 
Al Proiectului de hotarare  privind aprobarea închirierii  pe durată  determinată a terenului 

în suprafaţă totală  de de 1975 mp teren  extravilan, categorie de folosință  neproductiv 

aparţinând domeniului privat  al   UAT comuna Tătprani, județul Dâmbovița Societății 

Comerciale OMV  Petrom  S.A.-UPSTREAM, în vederea realizării obiectivului  petrolier „ 

Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale acces la sondele 626, 

627 și 628 Drăgăești“ 

 

 
 Subsemnati Anton Ion, referent la compartimentul urbanism si Antofie Irina-Ioana, 

consilier la compartimentul cadastru-mediu  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

 Avand in vedere: 

         - Proiectul de hotarare Nr.4/22.01.2021initiat de Primatul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

          - Adresa nr.225/20.01.2021 prin care S.C. OMV  Petrom S.A. prin  Divizia Upstream, 

Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție Muntenia, prin care solicita inchirierea 

terenului in suprafata totala de 1975 mp- teren neproductiv necesar realizarii petrolier „ Amenajare 

careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale acces la sondele 626, 627 și 628 

Drăgăești“ inregistrata la Primaria comunei Tatarani sub nr.494/22.01.2021; 

         - Prevederile  art.6 lit.c), art.7 si art.8 din  Legea nr. 238/2004 – legea petrolului ; 

         - Prevederile  H.G.nr.903/2004  privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre 

de dezvoltare- exploatare si exploatare petroliera, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse 

Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A. Bucuresti, unde la nr.50 din Anexa 1 

a) se afla si perimetrul  Drăgăiești-Gheboieni; 

        -  Prevederile art.553 alin.1) si alin.4), art.555 alin.1) si art.556  din  Legieanr.287/2009 – 

Codul Civil ,cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Cartea Funciara Nr.72513, plan cadastral nr.72513 și raportul de evaluare intocmit de 

persoana autorizata, 

 

 Constatam ca se impune supunerea spre aprobare Consiliului local Tătărani a 

proiectului de hotarare privind aprobarea  aprobarea inchirierii  pe durata  determinata a 

terenului in suprafaţă totala  de de 1975 mp teren  extravilan, categorie de folosinta  

neproductiv aparţinând domeniului privat  al   UAT comuna Tatarani, judetul Dambovita 

Societatii Comerciale OMV  Petrom  S.A.- S.A.-UPSTREAM, în vederea realizării 

obiectivului  petrolier „ Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare 

cale acces la sondele 626, 627 și 628 Drăgăești“,  in urmatoarea forma  prezentata de initiator. 

 

    

                                   INTOCMIT :                    REFERENT URBANISM 

                                                                                   ANTON ION 

 

                                                                          CONSILIER  CADASTRU-MEDIU 

                                                            ANTOFIE IRINA-IOANA 

 

 
 

 

 



      R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R  

  Nr.495/22.01.2021 

 

 

 

REFERAT   DE   APROBARE 

privind aprobarea închirierii  pe durată  determinată a terenului în suprafaţă totală  de de 
1975 mp teren  extravilan, categorie de folosință  neproductiv aparţinând domeniului privat  

al   UAT comuna Tătărani, județul Dâmbovița Societății Comerciale OMV  Petrom  S.A.-

UPSTREAM, Zona de Producție Muntenia,  în vederea realizării obiectivului  petrolier „ 

Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale acces la sondele 626, 

627 și 628 Drăgăești“ 

 

 

 

 Subsemnatul  Patru Constantin , primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, in calitate 

de initiator  al proiectului de hotarare privind : inchirierea  pe durata  determinata a terenului in 

suprafaţă totala  de de 1975 mp teren  extravilan, categorie de folosinta  neproductiv aparţinând 

domeniului privat  al   UAT comuna Tatarani, judetul Dambovita Societatii Comerciale OMV  

Petrom  S.A.- UPSTREAM, Zona de Producție Muntenia,  în vederea realizării obiectivului  

petrolier „ Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale acces la 

sondele 626, 627 și 628 Drăgăești“, 
         In temeiul prevederilor art.30 alin.10 lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in anul 2010, cu modificarile si 

completarile  ulterioare, adresez rugamintea comisiilor de specialitate sa avizeze  favorabil si 

consiliului local sa aprobe proiectul de hotarare in forma prezentata si fundamentata prin prezentul 

referat si documentatia anexata. 

        Necesitatea/oportunitatea promovarii/adoptarii acestei hotarari, o argumentez astfel: 

        Prinadresa nr.225/20.01.2021 inregistrata la Primaria comunei Tatarani sub nr.494/22.01.2201, 

S.C. OMV  Petrom S.A. prin  Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de 

Producție Muntenia, a solicitat inchirierea terenului in suprafata totala de 1975 mp- teren 

neproductiv necesar realizarii petrolier „ Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și 

reamenajare cale acces la sondele 626, 627 și 628 Drăgăești“  
        Instituirea  dreptului de folosinta asupra acestor terenuri nu se poate face insa cu titlu gratuit, ci 

cu plata unei chirii/rente pe toata durata operatiunilor petroliere, stabilita prin negociere intre 

operator si proprietar, iar in cazul de fata am propus de 8,00 lei/mp/an, pret stabilit prin  raportul de 

evaluare intocmit de persoana autorizata, la care se adauga taxa pe teren. 

      Inchirierea terenului este permisa concesioinarilor de perimetre petroliere prin art.6 lit.c) din  

Legea nr. 238/2004 – legea petrolului , iar S.C. Petrom SA este concesionarul perimetrului  

Drăgăiești-Gheboieni, prevazut la nr.50 din Anexa 1 a)  la H.G.nr.903/2004 privind aprobarea 

acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera, 

incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului 

“Petrom” – S.A. Bucuresti, la care termenul este  pana in anul 2024. 

 
 

  

PRIMAR  COMUNA, 

          PATRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 



     R O M A N I A  

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

      P R I M A R 

   Nr.4/22.01.2021 

 

           P R O I E C T    DE   H O T A R A R E 

privind aprobarea închirierii  pe durată  determinată a terenului în suprafaţă totală  de de 
1975 mp teren  extravilan, categorie de folosință  neproductiv aparţinând domeniului privat  

al   UAT comuna Tătărani, județul Dâmbovița Societății Comerciale OMV  Petrom  S.A.-

UPSTREAM, Zona de Producție Muntenia,  în vederea realizării obiectivului  petrolier „ 

Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale acces la sondele 626, 

627 și 628 Drăgăești“ 

 

 

            Primarul comunei Tatarani, judetul Dâmbovita,     

            Avand in vedere : 

          - Adresa nr.225/20.01.2021 prin care S.C. OMV  Petrom S.A. prin  Divizia Upstream, 

Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție Muntenia, prin care solicita inchirierea 

terenului in suprafata totala de 1975 mp- teren neproductiv necesar realizarii petrolier „ Amenajare 

careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale acces la sondele 626, 627 și 628 

Drăgăești“ inregistrata la Primaria comunei Tatarani sub nr.494/22.01.2021; 

          - Prevederile  art.6 lit.c), art.7 si art.8 din  Legea nr. 238/2004 – legea petrolului ; 

-Prevederile  H.G.nr.903/2004  privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre 

de dezvoltare- exploatare si exploatare petroliera, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse 

Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A. Bucuresti, unde la nr.50 din Anexa 1 

a) se afla si perimetrul  Drăgăiești-Gheboieni; 

        - Prevederile art.553 alin.1) si alin.4), art.555 alin.1) si art.556  din  Legieanr.287/2009 – Codul 

Civil ,cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Cartea Funciara Nr.72513, plan cadastral nr.72513 și raportul de evaluare intocmit de 

persoana autorizata, 

           In temeiul art.129 alin.1), alin.2) lit.”c”, alin.6 lit.b), art.136 alin.1), art.139 alin.3) lit.g), 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                                   

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1 - Se aprobă  închirierea pe durata  determinata a  terenului în suprafaţă  totala  de  
1975 mp teren extravilan, categorie de folosinta  neproductiv aparţinând domeniului privat  al UAT  

comuna Tatarani, judetul  Dambovita, pentru exercitarea dreptului de folosinta  Societatii 

Comerciale OMV Petrom S.A.- UPSTREAM,  Zona de Producție Muntenia,  in vederea realizarii 

proiectului petrolier „ Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și reamenajare cale 

acces la sondele 626, 627 și 628 Drăgăești“. 

          Art.2.- Terenul se inchiriaza pentru o perioada de 2 ani cu posibilitatea prelungirii, in 

conditiile legii, in situatia in care S.C. OMV  Petrom S.A.- UPSTREAM, Zona de Producție 

Muntenia, continua exploatarea terenului inchiriat pentru realizarea scopului initial. 
          Art.3.-  Se aproba raportul de evaluare intocmit de persoana autorizata, respectiv  EVAL- 

PROCONS SRL  prin expert evaluator conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

         Art.4.-   Se aproba ca pret  de referinta  de 8 lei/mp/an, pret stabilit prin  raportul de evaluare 

intocmit de persoana autorizata, la care se adauga taxa pe teren. 

             (1)-    Chiria se indexeaza anual in functie de  rata inflatiei  si se plateste impreuna cu  taxa 

pe teren la termenele de plata prevazute de Codul Fiscal.          

          Art.5- Se aproba contractul- cadru de inchiriere pentru   suprafata  de 1975 mp  teren 

extravilan,  categorie de folosinta neproductiv aparţinând domeniului privat  al UAT  comuna 

Tatarani, judetul  Dambovita, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

         Art.6.- Se desemneaza primarul comunei Tatarani, domnul Constantin PATRU sa semneze 

contractul de inchiriere. 



         Art.7- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul comunei,  biroul 

financiar contabilitate si compartimentul cadastru-mediu, respectiv urbanism din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Tătărani. 

       Art.8- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarul  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și compartimentelor cadastru-mediu, respectiv 

urbanism, S.C. OMV Petrom S.A.-UPSTREAM, Zona de Producție Muntenia și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe 

site-ul primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

                                                                      

                                          INITIATOR, 

 

                                  PRIMAR COMUNA 

                                  PATRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

            Avizeaza pentru legalitate, 

  SECRETAR GENERAL COMUNA   

                  Mihaila Mioara 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


