
ROMANIA  

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI  

 

HOTARARE 

Nr.31 din 26.05.2011 

privind  rectificarea HCL 14 din 18.03.2011 si aprobarea contractului de asociere 

 intre  Consiliul local al comunei Colonesti si S.C. ENERGOPARK S.R.L.  

Consiliul Local Colonesti, judetul Bacau: 

Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului si adresa S.C. ENERGOPARK S.R.L.; 

- faptul ca S.C. ENERGOPARK S.R.L. dezvolta un parc eolian compus din maxim 2  
turbine eoliene pe raza comunei Colonesti;  

- raportul comisiei de specialitate si avizul secretarului comunei; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local Colonesti nr. 13 din 18.03.2011privind aprobarea 
accesului si utilizarea drumurilor aflate in  administrarea  Consiliului local al  comunei 
Colonesti; 

- prevederile Legii 13/2007 a energiei electrice; 

- prevederile Legii 215/2001 a administratiei publice locale, 

In temeiul art. 36, 45 si 115 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE : 
Art. 1. Se aproba rectificarea H.C.L. Colonesti nr. 14 din 18.03.2011 conform articolelor ce 

urmeaza. 
Art. 2. Se aproba prevederile contractului de  asociere  privind accesul si utilizarea zonei 

drumurilor aflate in administrarea  Consiliului local al comunei Colonesti de catre  
S.C. Energopark S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Popa Tatu nr. 59, et. 2, ap. 5, 
Sector 1, acesta din urma in calitate de dezvoltator al parcului eolian  Colonesti  
(compus dintr-o centrala electrica avand  maxim 2  turbine eoliene, impreuna cu toate 
structurile, echipamentele si instalatiile adiacente ale acesteia), in conformitate cu  
Anexa nr. 1, care face parte din prezenta hotarare 

Art. 3.  Este interzisa schimbarea situatiei juridice, destinatiei cat si a proprietarului 
drumurilor, destinatia cat si proprietarul terenurilor  afectate de drumurile mentionate 
la Art. 2. 

Art. 4. Este interzisa schimbarea destinatiei de drum public al drumurilor mentionate la Art. 2 
sau neluarea masurilor pentru afectarea in masura cat mai mica a circulatiei publice pe 
aceste drumuri. S.C. ENERGOPARK S.R.L. nu va avea un drept exclusiv asupra 
drumurilor mentionate, consiliul local putand acorda drept de acces si utilizare in 
conditiile legii si altor firme car vor dori amplasarea unor astfel de instalatii 

Art. 5. Se imputerniceste primarul comunei Colonesti, domnul MIRZAC IANCU 
VALENTIN , pentru semnarea contractului prevazut la art. 2 si cuprins in cadrul 
Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art. 6. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica, se va comunica S.C. Energopark 
S.R.L., Prefecturii Bacau si primarului comunei Colonesti. 

Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                                     Secretar                
Condurat  Carmen Adina                                                  Ionel Brandiu   


