
 

  RROOMMÂÂNNIIAA  
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E A   NR. 3 
privind  aprobarea incheierii unui contract  de superficie,  in vederea construirii unui 

parc eolian pe teritoriul comunei Crucea 
 
 

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta din 29.01.2009 
 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;  
            -   Solicitarile depuse  la primaria comunei Crucea, in vederea infiintarii unui 
parc eolian; 
            -   Raportul comisiilor de specialitate – juridica, buget-finante  si  social-culturala 
pentru avizarea proiectului de hotarare; 

- Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
 In conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.213/1998, modificata si 
completata, art.494 din Codul civil; 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.b) 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   încheierea unui contract de superficie, pentru suprafaţa de 585 
ha. pasune,  proprietatea privată a comunei Crucea, suprafete identificate in planurile de 
situatie anexate, în vederea înfiinţării unui Parc Industrial Eolian. 
 
 Art.2-Se aprobă  modelul cadru al contractului de superficie, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.3-Se împuterniceşte domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea, 
jud.Constanta să semneze contractul de superficie la notarul public. 
 
 Art.4-Contractul de superficie va cuprinde următoarele clauze obligatorii: 

      1.Comuna Crucea, prin reprezentant legal, autorizeaza______________,  să 
instaleze pe teren,  unul sau mai multe turnuri de masurare a vitezei vantului, în scopul 
determinarii vitezei medii anuale a vantului in zona. Din momentul instalarii turnului 
(turnurilor) de masurare a vitezei vantului, începe sa curga perioada interimara si 
obligatia de plata aferentă acestei perioade, respectiv _____/turn, indemnizaţie ce va 
rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de interimat.  



  
2.In perioada de interimat care este de _____ani _____________________se 

obligă să obţină toate permisele şi avizele necesare funcţionării Parcului Industrial 
Eolian, precum şi să finalizeze lucrările de instalare a Parcului Industrial Eolian în 
termen de ______ ani de la începerea proiectului, având însă dreptul la prelungirea 
acestei perioade interimare cu încă _______ ani, în situaţia în care finalizarea 
lucrărilor nu s-a realizat, din motive obiective în primii ____ani. 

3. La momentul punerii în funcţiune a Parcului Industrial Eolian, 
_______________-,  va plăti Comunei Crucea pentru fiecare turbină eoliană __% /an 
din vanzarea energiei electrice pentru un aerogenerator, dar nu mai putin de ____ 
euro/an pentru un aerogenerator. 

 4. Proprietarul va putea folosi partea de teren neafectată de instalaţiile preconizate 
ce vor forma Parcul Industrial eolian, anagajându-se totodată ca activităţile ce le va 
desfăşura nu vor împiedica funcţionarea normală a acestuia.In special, pe teren nu se 
vor putea desfăsura activităţi care ar putea afecta sau perturba circulaţia liberă a 
vântului sau a oricărei forme de valorificare a potenţialului eolian. 

5. Terenul este şi rămâne proprietatea comunei Crucea, jud. Constanta. 
6. La expirarea perioadei de existenţă a Parcului industrial eolian, 

__________________, va dezafecta generatoarele şi celelalte instalaţii şi va preda 
comunei Crucea terenul liber de construcţii. 

 
      Art.5-Primarul comunei Crucea, va lua masuri de ducere la indeplinire a 

prezentei hotarari. 
 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra 
si____abtineri. 
Crucea 29.01.2009                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                Contrasemneaza    
  Presedinte de sedinta,                                                                 Secretar, 
     Sandu Gheorghe                                                                Daniela Jiga 
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