
SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 11 din 17 OCTOMBRIE 2018 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a 

amplasamentului (teren) situat în Ploiești, Bulevardul. București nr.39, jud. Prahova și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 

de investiții Construire cămin studențesc Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bulevardul București Nr.39 , județul Prahova  

(predarea se face pe perioada realizării obiectivului sus menționat). 

 

Având în vedere: - Hotărârea nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, anexa 3, punctul 36, prin care 

se instituționalizează  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești; 

- Art.213, alin (6), lit. a, din Legea 1/2011, Legea Educației Naționale;  

- Hotărârea Rectorului Universității Petrol-Gaze  din Ploiești nr.9134/31.08.2017; 

- Decizia Rectorului Universității Petrol-Gaze  din Ploiești nr.600/17.10.2018; 

- Adresa Direcției Generale Administrative a Universității Petrol-Gaze din Ploiești nr.2444/16.10.2018; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 

privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.117/2002, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul: - Legii Educației Naționale nr.1/201, modificată şi completată; 
- Cartei Universității Petrol-Gaze  din Ploiești; 

 

Art. 1. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să predea către Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului constituit 

din teren rezultat în urma individualizării, în suprafață de 3745,77 mp (din suprafața de 63978 mp teren intravilan situat în 

Ploiești, Bulevardul București nr.39, jud. Prahova, aflat în proprietatea Universității Petrol-Gaze din Ploiești, identificat potrivit 

Cărții funciare nr.124159 UAT Ploiești, nr. Cadastral 124159, nr.topo -), liber de orice sarcini, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea și pe perioada realizării de către "C.N.I."-S.A. a obiectivului de investiții Construire 

cămin studențesc - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bulevardul București, nr.39, Ploiești, județul Prahova. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat viabilizarea amplasamentului pentru obiectivul de investiții Construire cămin studențesc - 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bulevardul București, nr.39, Ploiești, județul Prahova, conform documentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren 

necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului în cadrul amplasamentului predat pentru obiectivului de investiții 

Construire cămin studențesc - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bulevardul București, nr.39, Ploiești, județul Prahova. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să mențină destinația obiectivului realizat 

Construire cămin studențesc - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bulevardul București, nr.39, Ploiești, județul Prahova și să 

asigure întreținerea acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani după predarea amplasamentului și obiectivului executat pe acesta. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să efectueze cheltuielile pentru racordurile la 

utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale) obiectivului de investiții Construire cămin studențesc - Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploiești, Bulevardul București, nr.39, Ploiești, județul Prahova, conform devizului general. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să finanțeze din bugetul propriu cheltuielile pentru 

servicii și lucrări în valoare de 1.298.835,50 lei (TVA inclus) pentru obiectivul Construire cămin studențesc - Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploiești, Bulevardul București, nr.39, Ploiești, județul Prahova, conform devizului general. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă. Plan de situaţie 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 

 

 


