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INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A GIPSULUI 

ȘI A TUFULUI ÎN ORAȘUL SLĂNIC -  PIATRA VERDE 

 

             Având în vedere discuțiile apărute în stațiu public  cu privire la activitatea 
de exploatare a gipsului și  tufului  în orașul  Slănic -  Piatra Verde,  vă informăm : 

               Societatea HeidelbergCement Romănia SA  a desfășurat activitatea de 
exploatare în zilele de 20-21 august 2021 , în perimetrul de exploatare din cariera 
Slănic, în baza licenței de concesiune  pentru expoatare nr.1547/2000, încheiată la 
data de 09.06.2000 cu Agenția Națională pentru Resursele Minerale  București, 
licență modificată și resemnată în datele de 01.08.2013 și 25.05.2020 și a Avizului 
nr.16 din 15.01.2021 . 

                Licența de concesiune , cât și activitatea minieră de exploatare a gipsului 
și tufului din perimetrul Slănic Piatra Verde , sunt supuse  prevederilor Legii 
minelor nr.85/2003 , cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art.1 din 
lege  ,, resursele minerale situate pe teritoriul și în subsolul țării și al platoului 
continental în zona economica a României din Marea Neagra, delimitate conform 
principiilor dreptului internațional și reglementarilor din convențiile internaționale 
la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și apartin 
statului român. 

Conform art.6 din lege ,,  dreptul de folosință a terenurilor necesare efectuării 
activităților miniere din perimetrul de explorare/exploatare,  se dobândeste, în 
condițiile legii, prin: 

  a) vânzarea-cumpărarea terenurilor și, dupa caz, a construcțiilor situate pe 
acestea, la prețul convenit între părți; 
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  b) schimbul de terenuri, însoțit de strămutarea proprietarului afectat și de 
reconstrucția clădirilor pe terenul nou-acordat, pe cheltuiala titularului care 
beneficiaza de terenul eliberat, conform convenției încheiate între părți; 

  c) închirierea terenului pe durată determinată, pe baza de contracte încheiate între 
părți; 

  d) exproprierea pentru cauza de utilitate publică, în condițiile legii; 

  e) concesionarea terenurilor; 

  f) asocierea dintre proprietarul terenului și titularul de licenta; 

  g) alte proceduri prevazute de lege. 

………………………………………………………………………………………
……………………… 

Asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare și 
oricaror alte activități,  pe care acestea le implică,  se instituie în favoarea 
titularului (titular - orice persoana juridica sau fizică, româna ori străină, care poate 
efectua activități miniere în baza unei licențe sau a unui permis) , un drept de 
servitute legala de trecere. 

Accesul în perimetrul de exploatare  s-a făcut în baza contractului de închiriere 
nr.3681 din 20.04.2000, pentru o perioadă inițială de 15 ani ,  modificat ulterior 
prin mai multe acte adiționale și prelungit succesiv până în data de 20.04.2025.  

             Dreptul de proprietate asupra  bunurilor din domeniul public și privat al 
Orașului Slănic este exercitat de Consiliul local al orașului Slănic ,  care decide , în 
condițiile legii la modalitățile de exercitare a dreptului, respectiv, darea în 
administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratută.  Ca urmare,  
actele adiționale de prelungire a termenului de închiriere  sau de modificare a 
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chiriei  au fost încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr.24 din 08.04.2015 
și nr.20 din 29.04.2020 

Suprafața inițială închiriată a fost de 212669 mp  și redusă ulterior , în anul 2015 la 
suprafața de  45500 mp , prin stabilirea unei zone tampon și o propunere de arie 
protejată tufuri verzi. 

               Conform art.5 lit.b din contractul nr.3681/20.04.2000  ,, chiriașul se 
obligă pe durata valabilității contractului de față , să gospodărească terenul și să 
exploateze materia primă aferentă cu respectarea actelor normative în vigoare, cu 
precădere a celor referitoare la protecția mediului și a condițiilor impuse de 
Agenția pentru protecția Mediului Prahova, referitoare la protecția mediului în 
zonă  și zonei de protecție , probleme ce cad în sarcina exclusivă a chiriașului ,,.  
Din informarea societății HeidelbergCement Romănia SA  , reținem că aceasta 
deține Autorizația de mediu nr.PH-7 din 6.01.2011, revizuită în data de 
10.01.2019, cu viză pentru perioada 06.01.2021-06.01.2022. 

 

 

Primaria orașului Slănic 


