ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R EA

Nr. 55 /17.10.2011

Privind aprobarea asocierii in participatiune a Comunei Sohodol cu compania SC
REŞITA WINDPOWER SRL. in vederea construirii unui parc eolian
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,
Intrunit in sedinta extraordinara,publica,in data de: 17.10.2011,
Luand in dezbatere:
- scrisoarea de intentie a S.C. RESITA WINDPOWER S.R.L,inregistrata la Primaria comunei
Sohodol,judetul Alba sub nr. 3605/12.10.2011,
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 3616/13.10.2011, privind aprobarea asocierii
in participatiune a comunei Sohodol jud. Alba, cu S.C. RESITA WINDPOWER S.R.L. in vederea
construirii unui parc eolian,
- raportul nr. 3615/13.10.2011 intocmit de compartimentul de specialitate al primarului,
Avand in vedere prevederile:
- art. 251- 256 din Codul Comercial,
- art. 1949 – 1954 din Codul Civil,
- Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 28 alin . 1 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes
public aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 90/2008,
- Art. 36 al 2 lit c) coroborat cu alin 7 lit. a) din Legea nr. 215/2001-Legea administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 45 al 2 ) lit. f) si ale art. 115 al ( 1 ) lit. b) si al ( 3 ) din Legea
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta
H O T Ă R Â R E
Art. 1. Se aproba asocierea in participatiune a Comunei Sohodol cu compania SC REŞITA
WINDPOWER SRL in vederea construirii unui parc eolian, conform contractului de asociere in
participatiune, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. (1) Comuna Sohodol participa la asociere cu terenul in suprafata 1200

ha, aflat in

extravilanul Comunei Sohodol in domeniul public la poziţia 39 din anexa 67 din HGR 974/2002
cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sohodol iar S.C. REŞITA
WINDPOWER SRL participa la asociere cu lucrarile si fondurile necesare construirii parcului eolian.
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Terenul ramane in domeniul public al Comunei Sohodol care poate beneficia de subventii
pe unitatea de suprafata, iar asociatul principal are drept de folosinta generala asupra intregii
suprafete,urmand ca dupa instalarea aerogeneratoarelor, acest drept de folosinta sa fie restrans la
terenul necesar pentru aerogeneratoare si terenul aferent instalatiilor electrice de descarcare, caile de
acces la acestea si orice suprafete de teren necesare exploatarii parcului eolian.
(2) Dupa darea in folosinta a parcului eolian, Comuna Sohodol va primi un beneficiu anual
egal cu 3 % din profitul asociatiei, dar nu mai mult de rezultatul inmultirii a 2000 Euro cu numarul de
aerogeneratoare care vor produce energie, inclusiv plata impozitului local aferent fiecarei fundatii
construita, conform Codului Fiscal si ofertei nr. 3605/12.10.2011.
Art. 1. Durata asocierii in participatiune este de 25 ani.
Art. 2. Dupa efectuarea masuratorilor cadastrale si actualizarea inregistrarilor in cartile
funciare Consiliul local al Comunei Sohodol va initia formalitatile legale in vederea concesionarii
terenului, aport la asociere, in scopul construirii si exploatarii parcului eolian.
Art. 3. Pe durata de functionare a parcului eolian, suprafetele de teren pe care nu vor fi
amplasate statii eoliene si nici sisteme corespunzatoare de racordare la reteaua nationala electrica, vor fi
puse la dispozitia consiliului local pentru activitati agricole astfel incat sa nu afecteze in niciun fel
dezvoltarea si exploatarea parcului eolian.
Art. 4. Se imputerniceste primarul Comunei Sohodol, dl. Corcheş Sorin Constantin in
vederea semnarii contractului de asociere in participatiune.
Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica:
- Institutiei Prefectului –judetul Alba,
- d-lui Corches Sorin – Constantin – Primar,
- SC REŞITA WINDPOWER SRL
- compartimentului de specialitate.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 10( zece) voturi favorabile, valabil
exprimate care

reprezinta 90,90% din numarul

consilierilor in functie si 100 % din numarul

consilierilor prezenti.
Sohodol, la 17.10.2011
Presedinte de sedinta,
Consilier,

Muntea Mircea

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

SM/SM
Ex.7, anexe 1.
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