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HOTÂRÂRE 
Privind aprobarea  incheierii contractului de folosinta si consolidare a unor drumuri  comunale si de 

exploatare agriola aflate in proprietatea comunei Adamclisi  cu S.C. ENOL GRUP S.A. si S.C. MIDMAR  
CALLATIS S.A. 

 
Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta, intrunit in sedinta de indata, legal constituita, la data 
de 29 noiembrie 2012; 
Având in vedere:  

- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Adamclisi, domnul  Burcea Anton Tudorel, 
prin care se propune aprobarea încheierii contractului de folosinţă şi consolidare a unor drumuri 
comunale si de exploatare agricolă aflate in proprietatea comunei Adamclisi cu S.C ENOL GRUP 
SA si MIDMAR CALLATIS SA, pentru realizarea parcului eolian situat pe teritoriul administrativ 
al comunei Adamclisi;  

- adresa nr  906 / 12.11.2012 din partea S.C. ENOL GRUP SA si S.C. MIDMAR CALLATIS SA 
inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 4401 / 12.11.2012 , prin care se solicită acordul 
nostru in vederea construirii, consolidării şi folosirii drumurilor comunale si de exploatare ce 
deservesc  obiectivul ,, Parc eolian cu drumuri de acces si statie interconexiune SEN , comuna 
Adamclisi, judetul Constanta’’; 

- raportul compartimentului de specialitate  din cadrul Primariei comunei Adamclisi, judetul 
Constanta; 

- avizul comisiei de specialitate  nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – financiare, 
amenajarea terutoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public 
si privat  al comunei, gospodarie comunala;  

- avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi ;  
Luând in considerare prevederile Legii nr. 213/1 998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile  din Legea Energiei 
Electrice si Gazelor naturale  nr. 123 / 2012, art. 12 si art. 13, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. "c" alin. (5) lit."a" şi în temeiul prevederilor 45 alin.(3) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări le şi completări le 
ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

  
Art. 1 (1) Se aprobă  incheierea unui contract  de  folosinţa şi consolidare  cu S.C. ENOL GRUP S.A.   

si S.C. MIDMAR CALLATIS S.A. , in calitate de dezvoltator al unui Parc Eolian  pentru drumurile comunale 
si de exploatare agricola de pe raza comunei Adamclisi  aflate in proprietatea comunei Adamclisi , identificate 
conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.         

  (2) Drumurile respective vor fi folosite pentru transportul echipamentelor agabaritice, pentru 
construirea parcului eolian în zona comunei Adamclisi.   

Art.2. Se aproba prevederile contractului de folosinta si consolidare a drumurilor comunale si de 
exploatare agricola  aflate in proprietatea comunei Adamclisi  cu  S.C. ENOL GRUP S.A.   si S.C. MIDMAR 
CALLATIS., conform Anexei nr. 2  care face parte integranta din prezenta hotarare . 

ART. 3 Destinatia si proprietarul terenurilor afectate de drumurile mentionate in Anexa nr. 1  din 
prezenta hotarare nu vor fi modificate. 

Art.4.Se împuterniceşte primarul comunei Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel, să semneze 
contractul de folosinţă şi consolidare in forma aprobata de catre Consiliul Local Adamclisi.  

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul comunei Adamclisi şi 
compartimentul urbanism.  

 
 
 
 
 



 
Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta Hotărâre Primarului comunei Adamclisii 

compartimentului urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire,Institutiei  Prefectului Judeţului Constanţa, în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la 
sediul Primăriei comunei Adamclisi  şi pe pagina oficială de web a Primăriei comunei  Adamclisi.  

 
 

      Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru din cei 11 consilieri prezenti din totalul  
de 11 consilieri in functie.  
 
 
 
 
 
 
 
NR. 28                                      PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNAT 
DATA 29.11.2012                                CONSILIER                                             SECRETAR 
                                                         BURCEA DORIAN                                      SIBEL SERIF 



 
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
SECRETAR 
 

 

AVIZ DE LEGALITATE  

Secretarul Comunei Adamclisi, Judetul Constanta, dna Sibel Serif 

Avand in vedere: Hotărârea nr. 28  / 29.11.2012  privind aprobarea încheierii 
contractului de folosinţă şi consolidare a unor drumuri comunale si de exploatare agricola 
aflate in proprietatea comunei Adamclisi, judetul Constanta  cu S.C.ENOL GRUP S.A. si 
S.C. MIDMAR CALLATIS S.A.;  

Tinand cont de expunerea de motive si proiectul de Hotarare întocmite si prezentate 
de domnul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, Judetul Constanta;  

Prin adresa nr. 906 din data de 12.11.2012 inregistrata la Primaria comunei 
Adamclisi cu nr. 4401 / 12.11.2012   S.C.ENOL GRUP SA si S.C.  MIDMAR CALLATIS 
S.A. ne solicita acordul în vederea constituirii, consolidarii si folosirii drumurilor comunale 
si de exploatare, proprietatea comunei Adamclisi ce deservesc obiectivul ,, PARC EOLIAN 
CU DRUMURI DE ACCES SI STATIE INTERCONEXIUNE SEN , COMUNA ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA’’. 

• avizul de oportunitate intocmit prin compartimentului Urbanism si amenajarea 
teritoriului de arh.sef sing Garabetian Ardases, inregistrat cu nr. 4659 / 26.11.2012;  

• raportul de specialitate al biroului Registru Agricol intocmit de DOMNUL Zamfir 
Marian -  referent, luând in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia;  

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) Iit. „c” alin. (5) lit.”c” şi în temeiul prevederilor 
art.45 alin.(3) art. 117 lit „a” din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in temeiul prevederilor Legii Energiei 
Electrice nr.123/2012, art.12 si art.13;  

Constat ca acesta este intocmit in conformitate cu prevederile legale si de tehnica 
administrativa, motiv pentru care „avizez” favorabil pentru legalitate prezenta Hotarare .  
 
 

SECRETAR, 
 

Sibel Serif 
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CONTRACT DE FOLOSINTA SI CONSOLIDARE  

a drumurilor comunale si a drumurilor de exploatare agricola de pe teritoriul 
Comunei ADAMCLISI, Judetul Constanta    

 
 
I.PARTILE: 
  

1. Consiliul Local al Comunei Adamclisi, cu sediul in Adamclisi, Judetul 
Constanta, reprezentata prin Primar Burcea Anton Tudorel in baza 
imputernicirii Consiliului Local al comunei Adamclisi, nr............../ .................pe 
de o parte, in calitate de de Beneficiar, si denumita uneori in textul contractului 
“Comuna”     

 
2. S.C. Enol Grup SA, sediul social: Bucuresti, str.Vlad Dracu nr.35, 

Tel.021.322.43.78 Fax. 021.322.43.77, Inmatriculata Oficiul Registrului 
Comertului Bucuresti sub nr. J40/13942/2004, CUI RO 16720962, in calitate de 
de Executant, impreuna cu SC MIDAMR S.A. Mangalia,   

 
si care mai sunt numite in cele ce urmeaza in mod individual Parte si in mod colectiv 
Parti.   
 
AVAND IN VEDERE CA : 
 
Executantul are: 
 

• un contract de asociere in participatiune cu Beneficiarul prin care se prevede 
constructia si operarea de turbine eoliene pe terenurile aflate in proprietatea 
Beneficiarului.     

• contracte de superficie incheiate cu proprietari privati de terenuri agricole prin 
care se prevede de asemenea constructia si operarea de turbine eoliene pe 
terenurile aflate in proprietatea acestora. 

Executantul doreste sa treaca la constructia efectiva a mai multor turbine eoliene pe 
teritoriul Comunei, care formeaza Parcul Eolian. In întelesul prezentului Contract prin 
Parc Eolian se întelege totalitatea constructiilor si instalatiilor realizate de  catre 
Executantul, cuprinzând în special, dar fara a se limita la acestea: una sau mai multe 
turbine eoliene, dupa caz, platforme la nivelul solului, constructii cu destinatia de anexe 
tehnice, cai si drumuri de acces, cabluri electrice subterane sau supraterane, dupa caz, 
orice alte instalatii de transformare si transport a energiei, ateliere de montaj si 
intretinere, precum si orice alte constructii/instalatii care s-ar dovedi necesare a fi 
realizate în vederea bunei functionari sau întretineri a turbinelor eoliene si/sau exploatarii 
energiei captate/produse de acestea. 
Pentru a facilita transportul echipamentelor agabritice necesare constructiei Parcului 
Eolain, pentru instalarea de cabluri subterane necesare Parcului Eolian,  precum si pentru 
accesul in general în Parcul Eolian, atat pe perioada constructiei cat si pe intreaga 
perioada de existenta a Parcului Eolian, este necesara executarea de catre Executant a 
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unor lucrari asupra cailor de acces aferente sau aflate in zona Parcului Eolian sau pentru 
acces în Parcul Eolian. Aceste lucrari constau din lucrari de consolidare, lucrari de 
modernizare, lucrari de largire, lucrari specifice de instalare a cablurilor subterane, in 
orice mod necesar a drumurilor comunale si de exploatare agricola aflate in raza 
Comunei.              
 
Partile au convenit prezenetul contract  dupa cum urmeaza:  
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI   
Art. 1 Obiectul prezentului contract consta din:                                                        
 
1.1. Executarea  lucrarilor de reabilitare de orice fel inclusiv lucrari de consolidare, 

lucrari de modernizare, lucrari de largire conform documentatiei intocmite de 
Executant, lucrari specifice de instalare a cablurilor subterane, necesare a fi executate 
pe drumurile comunale si de exploatare agricola aflate in raza Comunei Adamclisi, 
Judetul Constanta, definte in Anexa nr.1 la prezentul contract,  asa cum acest lucru 
rezulta din documentatia tehnica intocmita de Executant pe cheltuiala lui, in vederea 
autorizarii si executarii lucrarilor,  pentru a permite accesul la oricare dintre 
elementele componente ale Parcului Eolian, in scopul amplasarii, instalarii, 
construirii, dezvoltarii, operarii, functionarii, exploatarii, intretinerii, efectuarii de 
reparatii sau interventii si dezafectarii Parcului Eolian pe toata durata de existenta a 
acestuia si va include de asemenea lucrari de instalare, reparare si dezafectare de 
cabluri electrice, precum si lucrarile de instalare si operare a statiilor si punctelor de 
transformare (denumite in cele ce urmeaza in mod colectiv “Lucrari”). Lucrarile vor 
include de asemenea, largirea de drumuri, lucrari de construire de drumuri in curbe, 
catre si dinspre drumurile publice existente, lucrari de modificare a drumurilor 
inclusiv, lucrari de largire sau spatii de refugiu auto/parcare temporara), instalarea de 
cabluri electrice de-a lungul si/sau subteranul  drumurilor, orice lucrare de escavare, 
sapare sau alte lucrari similare, construirea de intrari largite catre si dinspre 
drumurile pulbice sau drumurile comunale sau drumurile de exploatare agricola, asa 
cum acest lucru rezulta din documentatia tehnica intocmita de Executant, precum si 
lucrari legate de drumuri necesare, in opinia Executantului pentru a asigura accesul 
catre si dinspre Parcul Eolian, cum ar fi nivelare, pietruire, compactare, intarire 
drumuri, etc. 

1.2. Lucrarile mentionate la Art. 1.1 de mai sus, vor fi executate  asupra oricaror cai de 
acces, a drumurilor comunale si de exploatare de pe limitele administrativ teritoriale 
ale Comunei  si pe loturi de teren astfel aflate in proprietatea Comunei,  necesare 
pentru a asigura accesul catre si dinspre Parcul Eolian, si pentru care Executantul il 
va notifica pe Beneficiar.  

1.3. Beneficiarul este de acord cu executarea Lucrarilor care fac obiectul prezentului 
contract si le va emite autorizatiile necesare (numai cu respectarea prevederilor 
legale si a Legilor 50/91 si 350 / 2001), inclusiv pentru asigurarea accesului 
echipamentelor agabaritice, atat pe perioada de constructie si  punere in functiune 
cat si pe perioada de exploatarea si mentenanta a Parcului Eolian cat si pentru 
perioada de dezafectare a Parcului Eolian.   
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1.4. Dupa finalizarea Lucrarilor, Executantul sau oricare persoana desemnata de acesta 
va efectua lucrari de mentenanta, reparatii, consolidare, reconstruire,  
terasare/pietruire/compactare/rezidire/sprijinire a cailor de acces  necesare extinderii 
si intretinere a Parcului Eolian, in conditii optime pe toata durata de operare, 
functionare, exploatare si dezafectare a Parcului Eolian.       

   1.5.Beneficiarul va aproba numai  in limitele prevazute de lege, si acolo unde este 
necesar va sustine Executantul in obtinerea tuturor aprobarilor, avizelor, necesare 
realizarii Lucrarilor obiect al prezentului Contract pe baza solutiilor tehnice prevazute in 
documentatia tehnica intocmita de Executant.  
1.6.Beneficiarul recunoaste si convine in mod irevocabil ca:  

1.6.1.Executantul beneficiaza de un drept de servitute acordat prin Legea 
Energiei Electrice nr.123/2012 asupra oricarora dintre si tuturor loturilor 
de teren care vor face obiectul Lucrarilor din prezentul Contract cu 
modificarile ulterioare, astfel incat poate sa instaleze pe respectivele 
loturi de teren, cabluri electrice si orice alte instalatii adiacente; de 
asemenea Beneficiarul recunoaste si convine ca aceste drepturi vor fi cu 
titlu gratuit, conform prevederilor din Legea Energiei Electrice 
nr.123/2012, art.12, alin (4) si art.14. 
1.6.2.Pentru evitarea oricarui dubiu, Executantul va beneficia de un   
drept exclusiv de proprietate asupra oricaror Lucrari si asupra oricaror 
echipamente ale Parcului Eolian, iar Beneficiarul recunoaste dreptul 
incontestabil al Executantului de a instala, schimba, modifica, mentine 
sau indeparta respectivele cabluri si echipamente in orice moment pe 
durata operarii Parcului Eolian si/sau la momentul dezafectarii acestuia.                                       

             
Art. 2 OBLIGATIILE PARTILOR 

     
2.1. Executantul are urmatoarele obligatii:  
2.1.1. sa execute Lucrarile in conformitate cu prevederile prezentului Contract, ale 
avizelor si autorizatiilor relevante si cu aplicarea prevederilor legale aplicabile; 
2.1.2. sa obtina, in calitate de titular sau in numele Beneficiarului avizele , aprobarile si 
autorizatiile necesare realizarii lucrarilor , cu imputernicire din partea Beneficiarului si cu 
sustinerea acestuia acolo unde este cazul, in limitele prevazute de lege, toate avizele, 
aprobarile si autorizatiile necesare pentru realizarea Lucrarilor,in acest sens, in 
conformitate cu prevederile prezentului Contract si a prevederilor legale aplicabile;  
2.1.3. sa intomeasca documentatia si planurile cu solutiile tehnice aferente Parcului 
Eolian si a tuturor loturilor de teren aflate in proprietatea privata a Primarie, definite in 
Anexa 1,  pe care vor fi instalate cablurile sau care vor face obiectul Lucrarilor.  
 
2.2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:  
 
2.2.1. sa puna la dispozitia Executantului toate actele, aprobarile si documentatia de care 
dispune si care sunt necesare intocmirii documentatiei de catre Executant ,  pentru a 
permite obtinerea aprobarilor/avizelor necesare realizarii  Lucrarilor, fara a se limita , 
imputerniciri din partea Beneficarului, pentru  situatia in care este necesara obtinerea de 
autorizatii/avize/aprobari in numele Beneficiarului,  sau confirmari din partea 
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beneficarului prin care se atesta dreptul Executantului de a realiza Lucrarile si dreptul 
executantului de a instala cablurile pe loturile de teren relevante determinate prin 
documentatia de executie a Lucrariloriontocmite de Executant; 
2.2.2. sa sustina in limite legale Executantul in obtinerea tuturor avizelor, aprobarilor, 
acordurilor si autorizatiilor necesare si in procesul de emitere a  tuturor actelor 
adminstrative necesare pentru executarea Lucrarilor ce fac obiect al prezentului Contract, 
cu respectarea prevederilor legale si a competentelor si atributiilor proprii si/sau ale altor 
autoritati publice; 
2.2.3. sa preia Lucrarile privind drumurile la finalizarea acestora, pe baza de proces 
verbal de receptie, conform prevederilor legale si normelor in vigoare, potrivit destinatiei 
specifice a acestor Lucrari, pentru proiectul Parcului Eolian; 
2.2.4.sa acorde intreaga sustinere Executantului pentru inregistrarea titlului de proprietate 
privitoare la cabluri, urmand ca Executantul  sa il inscrie in Cartea Funciara, ca 
apartinand  lui, drept acordat si declarat prin prezentul contract de catre Beneficiar; 
2.2.5. sa solutioneze, in timpul cel mai scurt posibil, toate procedurile adminstrative ori 
de cate ori este cerut de Executant, pentru eliberarea si/sau aprobarea autorizatiilor, 
permiselor, licentelor, acordurilor si avizelor necesare, pentru intocmirea, avizarea si 
aprobarea reglementarilor urbansitice precum si orice alte aspecte care cad in competenta 
sa si care sunt necesare pentru realizarea Lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale 
aplicabile si a atributiilor  care ii revin.  
 2.2.6. Beneficarul va asigura  dreptul de acces si folosinta neangradita a Executantului, 
asupra terenurilor aferente Lucrarilor obiect al acestui contract, pe toata perioada de 
valabilitate a acestuia. 
2.2.7. Beneficiarul garanteaza  folosinta utila si linistita a drumurilor comunale, de 
exploatare pe intrega durata de valabilitate a contractului. Acest drept conferit 
Executantului nu exclude dreptul de folosinta de catre orice alti cetateni, conform 
destinatiei de drumuri publice, a drumurilor comunale si de exploatare.     
 
     
3. DURATA CONTRACTULUI 
 
3.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii, iar durata Contractului se extinde 
pe toata durata de existenta a Parcului Eolian sau a oricarora din Lucrarile sau 
componentele acestuia, inclusiv pe intreaga perioada necesara pentru efectuarea lucrarilor 
de dezafectare a Parcului Eolian sau a oricarora dintre componentele acestuia aflate pe 
teritoriul administrativ al Comunei, in masura in care Executantul va considera necesare 
executarea Lucrarilor in vederea operarii, functionarii, exploatarii si dezafectarii Parcului 
Eolian. 
 
4. PRETUL  
 
4.1.Toate chetuilelile necesare pentru executarea Lucrarilor vor si suportate de Executant, 
fara nici un fel de obligatie din partea  Beneficiarului de a plati  nici o suma de bani  
pentru Lucrarile realizate de Executant. 
4.2.Avand in vedere prevederile din Legea Energiei Electrice si Gazelor Naturale, Partile 
convin atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosinta asupra terenurilor aflate in 
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proprietatea Primariei si care fac obiectul prezentului Contract, definte in Anexa 1, asa 
com vor fi determinate de documentatia intocmita de Executant.      
4.3. Avand in vedere faptul ca in executarea obiectului prezentului Contract, nu se 
folosesc nici un fel de fonduri publice, iar dreptul de folosinta a terenurilor pentru 
obiective de interes public (asa cum este calificat Parcul Eolian in Legea Energiei 
Electrice si Gazelor Naturale) se face cu titlu gratuit in aplicarea Legii Energiei Electrice 
si Gazelor Naturale, incheierea prezentului contract nu este supusa procedurilor speciale 
de achizitii publice.               
 
5. FORŢA MAJORĂ 
 
5.1. Prin forţă majoră părţile înţeleg împrejurarea imprevizibilă şi de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligaţiilor comerciale asumate de către oricare parte şi care 
exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca aceasta să fie lipsită de 
culpă. 
5.2. Forţa majoră exonereaza de răspundere partea care o invocă, in cazul executarii 
partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul Contract. 
5.3. Partea care invoca forţa majoră are obligatia sa:  
a)aduca la cunostinta celeilalte Parti, in scris, in maximum 15 zile, aparitia cazului de 
forta majora; 
b) ia toate măsurile necesare pentru a limita consecinţele ce le generează cazul de forţă 
majoră; 
c) să solicite în termen de 30 zile de la apariţia fortei majore, Camerei de Comerţ şi 
Industrie, eliberarea unui certificat oficial de constatare a cazului de forţă majoră; 
c) să comunice în scris celeilalte parti, în termen de 45 zile de la apariţie, dovada cazului 
de forţă majoră; 
d) să comunice în scris celeilalte parti încetarea cazului de forţă majoră în termen de 15 
zile de la încetare; 
 
Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menţionate 
vor curge de la data ştampilei poştei de expediere. 
 
6. INCETAREA CONTRACTULUI,  RASPUNDEREA PARTILOR  
 
6.1. Prezentul contract isi inceteaza valabilitatea ca urmare a urmatoarelor cauze: 

a) hotararea comuna a ambelor Parti; 
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat prezentul contract, in conditiile in care 

prin vointa partilor nu se solicita prelungirea; 
c) hotararea definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti; 
d) alte situatii prevazute de lege la incetare, in care fiecare parte reintra in posesia 

exclusiva a bunurilor si valorilor asupra carora si-a pastrat dreptul de proprietate. 
 
7. LEGEA APLICABILA, LITIGII 
 
7.1.Prezentul contract va fi guvernat de legea romana si va fi interpetat in conformitate cu 
aceasta.      
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7.2.Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătura cu acest contract vor fi soluţionate pe 
cale  amiabilă, iar dacă părţile nu cad de comun acord, vor fi soluţionate de instanţele de 
judecată competente din Romania, de la sediul Beneficiarului. 
 
8.CLAUZE SPECIALE 
 
8.1. Drumurile care fac obiectul prezentului Contract si care vor fi folosite  in vederea 
executarii Lucrarilor sunt si raman in proprietarea Comunei fiind administrate de 
Consiliul Local si vor putea fi folosite atat acum cat si dupa incheierea prezentului 
Contract, de orice persoana care are acest drept conform dispozitiilor legale aplicabile, cu 
conditia de a nu perturba sau afecta in vreun fel executarea Lucrarilor. 
 8.2. Daca orice terta persoana intreprinde actiuni care afecteaza in orice fel executarea 
Lucrarilor sau, prin orice acte sau fapte, deterioreaza sau ingreuneaza in orice mod 
folosirea drumurilor care au facut/fac/vor face obiectul Lucrarilor, Beneficiarul se 
angajeaza sa ia fara intraziere toate masurile permise de lege pentru a stopa astfel de acte 
sau fapte si pentru a permite folosinta drumurilor astfel incat Lucrarile sa poata fi 
executate iar drumurile sa poata fi folosite in scopul prevazut la Art.1.1. din prezentul 
Contract. 
      
9. CLAUZE FINALE  
 
9.1. Toate notificarile, instructiunile, solicitarile, cererile sau comunicarile intre Parti in 
temeiul prezentei asocieri vor fi transmise in scris prin remitere directa sau prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire, sau prin fax, cu confirmarea expedierii cu succes 
si urmate de expedierea originalului prin scrisoare recomandata, adresate sau remise 
celeilalte parti la adresele mentionate in cuprinsul acestui Contract.  
9.2. Orice notificare, instructiune, solicitare, cerere sau comunicare transmisa în 
conformitate cu cele de mai sus va fi considerata a fi fost primita la data remiterii, daca a 
fost remisa direct destinatarului sau prin scrisoare recomandată sau în ziua în care a fost 
transmisă cu succes, dacă a fost trimisă prin fax. Oricare parte isi poate schimba adresa 
de primire a corespondentei printr-o notificare transmisa conform celor convenite prin 
prezentul contract. 
9.3. Executantul are dreptul, cu acordul Beneficiarului, de a se asocia/subcontracta cu 
terti in vederea indeplinirii obiectivelor stipulate in prezentul contract, precum si dreptul 
de a cesiona catre terti a tuturor drepturilor, sau parte din acestea, si tuturor obligatiilor   
dobandite in baza prezentului contract.    
Partile agreeaza ca succesorii in drepturi ai Executantului, rezultati in urma unui proces 
de fuziune, divizare, cesiune, transfer, transformare sau reorganizare conform Legii 
31/1990 privind societatile comerciale, vor prelua drepturile si obligatiile Executantului 
fara a fi necesare formalitati suplimentare. Nu va fi considerata cesiune de drepturi si nu 
va atrage parcurgerea vreunei formalitati suplimentare, schimbarea controlului 
schimbarea denumirii sau structurii asociatilor/actionarilor Executantului.    
9.4. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului contract  devine nula, 
validitatea celorlalte clauze contractuale va ramane neafectata, iar partile vor conveni 
clauze care sa corespunda scopului si obiectului Contractului.      
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9.5. Prezentul contract a fost adoptat si s-a incheiat in baza Hotararii Consiliului Local al 
Comunei Adamclisi, jud.Constanta  nr................din data de ............................. 
9.6. Prezentul contract s-a incheiat astazi .............................. in doua exemplare originale, 
cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI 
ADAMCLISI 

PRIMAR  
BURCEA ANTON TUDOREL  

 
 
                    CONTABIL  
               SLABU MARIAN  
 
 
                    SECRETAR  
                    SIBEL SERIF 
 
 
 
  

             S.C. ENOL GRUP S.A. 
                PRESEDINTE 
 
              SILVIU BOGHIU   
 
 
          
               S.C. MIDMAR S.A.  
 
        

 
 
 
 
 


