ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI

HOTĂRÂRE
Nr.04 din 20.01.2012
Consiliul Local Horodniceni , Județul Suceava , întrunit în ședință ordinară la data de 20.01.2012
Având în vedere Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre prezentată în plenul ședinței de către
Primarul Comunei
Analizând cererea înregistrată sub nr.
/ ...........formulată de SC WIND ENERGY EXPERTISE
SRL , cu sediul social în sat Ciprian Porumbescu , Str.Bradului , Nr.803 , înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J33/393/2011,cod unic înregistrare 26286519,legal reprezentată prin Admnistrator
Ernest Virgil Popovici (denumită în continuare ”Societatea”) în calitate de dezvoltator al unei
capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie-parc eolian pe teritoriul
com.Horodniceni,jud.Suceava , prin care se solicită aprobarea constituirii unui drept de uz și de
servitute de trecere subterană și de suprafață cu titlu gratuit , în favoarea Societății pentru amplasarea
traseelor de cablu ce urmeaza drumurile de exploatare comunale precum și respectiv aprobarea unui
drept de acces și utilizare ,cu titlu gratuit , a drumurilor comunale în vederea transportării
echipamentelor ,utilajelor și oricăror altor elemente componente aferente capacității energetice-parc
eolian ,
Ținând cont de :
 Prevederile art.16 și 19 din Legea energiei electrice nr.13/2007 potrivit carora Societatea
beneficiază în condițiile Legii de dreptul asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau
privată a altor persoane fizice sau juridice , pe durata lucrărilor de realizare și retehnologizare,
respectiv de funcționare a capacității energetice, exercitarea acestor drepturi asupra
proprietăților statului și ale unităților administrativ-teritoriale ,afectate de capacitățile
energetice, realizându-se cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Drepturile de uz și
de servitute au ca obiect utilitatea publică și au caracter legal ;
 Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală , art. 36 alin. 2, lit.c , art.
45 ,art.115 , alin.1 lit b

HOTĂRĂȘTE :
Art. 1 Se aprobă consituirea de către Primărie în calitate de administrator al drumurilor comunale a
unui drept de uz și de servitutre de trecere subterană și de suprafață cu titlu gratuit , în favoarea SC
WIND ENERGY EXPERTISE SRL , pentru amplasarea traseelor de cablu aferente racordării
capacității energetice-parc eolian –la Sistemul Energetic Național ce urmează drumurile de exploatare
comunale de pe teritoriul comunei Horodniceni.jud.Suceav.
Art.2 Se aprobă acordarea de către Primărie în calitate de administrator al drumurilor comunale în
favoarea SC WIND ENERGY EXPERTISE SRL a unui drept de acces și utilizare , cu titlu gratuit
,a drumurilor comunale de pe teritoriul comunei Horodniceni , jud.Suceava , în vederea transportării
echipamentelor ,utliajelor și oricăror alte elemente componente aferente capacității energetice-parc
eolian.
Art. 3 Drepturile conform art. 1 și art.2 din prezenta Hotărâre sunt acordate pentru o perioadă ce va
acoperi întreaga durată de derulare a lucrărilor de construcții și respectiv durata de existență a
capacității energetice –parc eolian în vederea operării corespunzătoare a capacității energetice.
Art. 4 Direcțiile de specialitate, din cadrul Consiliului Local Horodniceni , județul Suceava,vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri ,care va fi comunicată persoanelor interesate și publicată
prin grija Secretarului.
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