
ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA COLONESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T A R A R E  
Privind aprobarea contractului cadru de utilizare a suprafetelor  

din zona unor drumuri publice aflate in domeniul public al comunei Colonesti 
 

 
Consiliul Local al comunei Colonesti intrunit in sedinta ordinara din data de 29 
septembrie 2011; 
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 – privind regimul 
drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului 
Ministrului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
amplasarea lucrărilor edilitare, a stalpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile 
urbane şi rurale. 
Vazand adresa societatii comerciale ENERGOPARK S.R.L. Bucuresti si tanand seama ca 
aceasta dezvolta un parc eolian compus din 2 turbine eoliene pe teritoriul unitatii 
administrativ – teritoriale – comuna Colonesti; 
Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului Local Colonesti nr. 29 din 26.05.2011, 
asimilata acordului prealabil prevazut de legislatia speciala in materie; 
Luand in considerare raportul compartimentului de specialitate la proiectul de hotarare 
privind aprobarea contractului cadru de utilizare a suprafetelor din zona unor drumuri 
publice aflate in domeniul public al comunei Colonesti; 
Vazand Expunerea de motive a primarului comunei Colonesti, si rapoartele comisiilor de 
specialitate; 
In temeiul art. 36, alin. (1) si (2), lit. c), art. 119, art. 120, al art. 115, alin. (1), lit. b) si art. 
45, alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art. 1  Se aproba contractul cadru de utilizare a  suprafetelor din zona unor 
drumuri publice aflate in domeniul public al comunei Colonesti, astfel cum este prevazut 
in Anexa – parte integranta din prezenta. 

Art. 2  Se aproba tariful de utilizare a zonei drumurilor publice aflate in domeniul 
public al comunei Colonesti, in cuantum de 2000 EURO/an, platibil in lei cu respectare 
cursului paritar stabilit de B.N.R. 

Art. 3   Se mandateaza primarul comunei Colonesti, ca in numele si pentru 
comuna Colonesti sa negocieze si sa semneze contractul prevazut la art. 1 cu S.C. 
ENERGOPARK S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Popa Tatu, nr. 59, et. II, ap. 5, Sector 
I – in calitate de dezvoltator al parcului eolian compus dintr-o centrala electrica, avand 
maxim 2 turbine eoliene, impreuna cu toate structurile, echipamentele si instalatiile 
adiacente acesteia.  

 



 

Art. 4   La momentul semnarii contractului, administratorul drumului se obliga sa 
elibereze catre  S.C. Energopark S.R.L. autorizatia pentru amplasarea si executia de 
lucrari in zona drumurilor publice afectate de lucrarile necesare a fi executate pentru buna 
functionare a parcului eolian. 

Art. 5  Prezenta hotarare se comunica: Prefectului judetului Bacau, S.C. 
ENERGOPARK S.R.L. Bucuresti, primarului comunei si va fi adusa la cunostinta 
publica in conditiile legii. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

         Cornel DĂNĂILĂ 

   

 

           CONTRASEMNEAZA, 

      SECRETARUL COMUNEI 

                 Ionel BRANDIU 
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