
 

 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                    
                                                     H O T A R A R E A  N R.65 

privind  aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de folosinta si consolidare a anumitor 

drumuri comunale si de exploatare agricola si amplasare de cabluri , nr.11/08.05.2012  incheiat cu 

S.C Crucea Wind Farm S.A. 

 
Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta  ordinara din 25.09.2014 

 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;  

- Solicitarea S.C Crucea Wind Farm S.A  inregistrata sub nr. 3480/21.08.2014; 

-Raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului nr. 

- Raportul comisiei de specialitate – juridica pentru avizarea proiectului de hotarare; 

- Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si turism; 

 - Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 

 In conformitate cu prevederile art.4 si 5 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia; 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.a) si ale art.45, alin.(3). din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata: 

                                                             H O T A R A S T E : 

       Art.1. Se aproba constiturea dreptului de folosinta si consolidare  al S.C.Crucea Wind Farm  S.A pentru 

drumul de exploatare agricola  De 177 de pe raza comunei Crucea , identificat in planul de situatie, anexa nr.1, ce 

face parte integranta din prezenta. 

       Art. 2. Se aproba  incheierea unui act aditional la Contractul nr.11/08.05.2012 , completat cu Actul Aditional 

nr.1/09.01.2013, incheiat cu S.C Crucea Wind Farm S.A, in sensul includerii in Anexa I – Lista cailor de acces a 

drumului De 177. 

       Art.3. Se împuterniceşte domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea,  să semneze  Actul aditional  

nr.2 la Contractul nr.11/08.05.2012 incheiat cu S.C Crucea Wind Farm S.A , identificat in anexa nr.2 ce face parte 

integranta din prezenta . 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă şi ____ 

abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie. 

Crucea, 25.09.2014 

             Presedinte de sedinta,                                                                                Contrasemnez, 

_______________________________                                                                     SECRETAR, 

                                                                                                                               Reveicuta GURGU  



                                    

PRIMARIA COMUNEI CRUCEA 

COMPARTIMENTUL  URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
NR.3176/19.09.2014 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotarare privind   aprobarea incheerii unui act adiţional la Contractul de 

folosinţă şi consolidare a anumitor drumuri comunale si de exploatare agricolă şi 

amplasare de cabluri, nr.11/08.05.2012, încheiat cu  SC CRUCEA WIND FARM SA 

     

Prezentul raport se intocmeşte in urma cererii depusă de societatea SC CRUCEA WIND 

FARM SA prin care solicită :  
1. constituirea  dreptului  de folosința  şi consolidare a drumului de exploatare De 177; 
2. incheierea unui act aditional la contractul nr.11/08.05.2012, cu privire la constituirea 

drepturilor amintite mai sus,  
SC CRUCEA WIND FARM SA.  dezvolta un parc eolian in zona comunelor Crucea, Pantelimon si 
Vulturu . Proiectul consta in instalarea, conectarea la SEN şi exploatarea unui numar de 36 turbine 
eoliene , puterea totală instalată fiind maxim 108 MW. Prin HCL nr. 27 din 20.04.2012 a fost 
aprobat constituirea dreptului  de folosința  şi consolidare a drumurilor de exploatare agricolă, 
pentru transportul echipamentelor agabaritice, folosite la construcţia şi operararea Parcului Eolian 
Crucea Nord, în baza careia s-a încheiat contractul de folosinţă şi consolidare a anumitor drumuri 
comunale si de exploatare agricolă , nr.11/08.05.2012, încheiat cu  SC CRUCEA WIND FARM SA. 
Suplimentar faţă de drumurile de exploatare enumerate în anexa 1 la contract, se intenţionează 
executarea de lucrări de consolidare a drumului de exploatare De 177, pentru a se facilita accesul 
la stâlpul de măsurători meteorologice a Parcului Eolian Crucea Nord, drum ce nu se regăseşte în 
contractul antimenţionat.  

Faţă de cele prezentate,  
În conformitate cu prevederile art 4 şi 5 din legea 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia,   
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (5), lit a) si ale art. 45, alin. (3) 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia locala, republicata,  
 
                                                           PROPUN SPRE APROBARE: 

 

1. Completarea HCL Crucea nr. 27/20.04.2012 privind constituirea  dreptului  de folosința  şi 
consolidare a drumului de exploatare De 177  in favoarea societatii SC  CRUCEA WIND 
FARM  S.A. necesar pentru operarea Parcului Eolian Crucea Nord ;  

2. Încheierea unui act aditional la contractul nr.11/08.05.2012, cu privire la constituirea 
drepturilor amintite mai sus,  în sensul includerii în Anexa 1 – Lista cailor de acces -  a 
drumului De 177,  
  

 Având în vedere cele menţionate, supun spre îsuşire şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
                       
 

                                                                                       Intocmit, 

                                                 Lacramioara Balan 
 

 
 

 
 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare privind   aprobarea incheerii unui act adiţional la Contractul de 

folosinţă şi consolidare a anumitor drumuri comunale si de exploatare agricolă şi 

amplasare de cabluri, nr.11/08.05.2012, încheiat cu  SC CRUCEA WIND FARM SA 

 
 
 
 
 

SC CRUCEA WIND FARM SA.  dezvolta un parc eolian in zona comunelor Crucea, Pantelimon si 
Vulturu . Proiectul consta in instalarea, conectarea la SEN şi exploatarea unui numar de 36 turbine 
eoliene , puterea totală instalată fiind de 108 MW. Prin HCL nr. 27 din 20.04.2012 a fost aprobat 
constituirea dreptului  de folosința  şi consolidare a drumurilor de exploatare agricolă, pentru 
transportul echipamentelor agabaritice, folosite la construcţia şi operararea Parcului Eolian Crucea 
Nord, în baza careia s-a încheiat contractul de folosinţă şi consolidare a anumitor drumuri 
comunale si de exploatare agricolă , nr.11/08.05.2012, încheiat cu  SC CRUCEA WIND FARM SA. 
Suplimentar faţă de drumurile de exploatare enumerate în anexa 1 la contract, se intenţionează 
executarea de lucrări de consolidare a drumului de exploatare De 177, pentru a se facilita accesul 
la stâlpul de măsurători meteorologice a Parcului Eolian Crucea Nord, drum ce nu se regăseşte în 
contractul antimenţionat.  

Faţă de cele prezentate,  
În conformitate cu prevederile art 4 şi 5 din legea 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia,   
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (5), lit a) si ale art. 45, alin. (3) 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia locala, republicata,  
 

PROPUN SPRE APROBARE: 

 

3. Constituirea  dreptului  de folosința  şi consolidare a drumului de exploatare De 177  în 
favoarea societatii SC  CRUCEA WIND FARM  S.A.,   

4. Încheierea unui act adiţional la contractul nr.11/08.05.2012, în sensul includerii în Anexa 1 
– Lista cailor de acces -  a drumului De 177,  

 Având în vedere cele menţionate, supun spre îsuşire şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
                       
 

                                                                                        

PRIMAR, 

Gheorghe Frigioi 

 
 

 

                                                                                                                                  

 
 
 

 


