ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 25
din : 29.03.2011
privind : acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea drumurilor de interes
public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea acestora, precum şi
instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a unui parc eolian pe
drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10, De11, De 12, De 13,
De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De 520, De 522¸ De 524/1,
De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.
Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati;
Proiect de hotarare inregistrat la nr. 2199/23.03.2011 ;
Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 29.03.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 195/21.03.2011 ;
Având in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarare prezentată de
iniţiator, inregistrata la nr. 2200/23.03.2011
Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 2201/23.03.2011
Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local
Tuluceşti, jud. Galati înregistrată sub nr. 2309/28.03.2011
Având in vedere cererea nr. 21/23.03.2011 a S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L.
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 62/1151/09.03.2011 emis
de Consiliul Judeţului Galaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire de către S.C.
AMMONIT ENERGY S.R.L pentru construire parc eolian format din 5 centrale eoliene a
câte 2MW numite 1 AM EN, 2 AM EN, 3 AM EN, 4 AM EN, 5 AM EN, construire reţea de
descărcare energie electrică în staţia SRP1 – Vânători, construire drum de acces din drumul
de exploatare, construire platformă macara, modernizare drumuri de exploatare De 1, De 3,
De 4, De 5, De 6, construire punct de conexiune, construire racord electric, organizare de
şantier în municipiul Galaţi şi comunele Tuluceşti şi Vânători, judeţul Galaţi.
Având în vedere contractele de vânzare-cumpărare ce le deţine S.C. AMMONIT
ENERGY S.R.L pentru terenurile unde va fi amplasat parcul eolian;
Având în vedere prevederile art. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile art. 576, 577, 586, 587, 630, 531 din Codul Civil;
Având în vedere prevederile art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20 din
legea nr. 13/2007 privind energia electrică;
Având în vedere prevederile art. 22 din Ordinul nr. 4/2007 pentru aprobarea
normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente
capacităţilor energetice – revizia 1;

Avand in vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. e, al. 6 lit. a pct. 11, 13 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru
reabilitarea drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi
utilizarea acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de
racordare a unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De
9, De 10, De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De
307/2, De 520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din
localitatea Vânători conform certificatului de urbanism nr. 62/1151/09.03.2011.
Art.2 Realizarea reţelelor de racordare a parcului eolian cu staţia de transformare
SRP 1 din localitatea Vânători de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L., se va face cu
respectarea prevederilor legale;
Art.3. Toate cheltuielile privind reabilitarea drumurilor de exploatare de interes
public, exploatarea lor corectă şi reparaţia lor în caz de deteriorare din culpa S.C.
AMMONIT ENERGY S.R.L sau a colaboratorilor acesteia, cad în sarcina S.C.
AMMONIT ENERGY S.R.L pe întrega perioadă de timp de utilizare a instalaţiilor
electrice.
Art.4 Pentru orice distrugere a bunurilor sau culturilor, vecine acestor drumuri de
exploatare, cauzate de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L sau colaboratorii acesteia,
S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L va acorda corectă despăgubire în conformitate cu
prevederile legii nr. 13/2007 privind energia electrică şi a celorlate acte normative în
vigoare.
Art.5 Se instituie în favoarea S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L servitute de
trecere subterană a cablului de racordare a unui parc eolian pe drumurile de exploatare De
1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10, De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De
184/3, De 191, De 197, De 307/2, De 520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de
transformare SRP1 din localitatea Vânători.
Art.6 Se acordă această servitute de trecere către S.C. AMMONIT ENERGY
S.R.L pentru întreaga perioadă de existenţă a instalaţiilor respective;
Art.7 (1) Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului judetului
Galati in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la
cunostinta publica prin grija secretarului comunei.
(2) Aducerea la cunostinta publică se face prin afisare la sediul
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Privind: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea drumurilor de interes
public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea acestora, precum şi
instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a unui parc eolian pe
drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10, De11, De 12, De 13,
De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De 520, De 522¸ De 524/1,
De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.

Având in vedere cererea nr. 21/23.03.2011 a S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L.
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 62/1151/09.03.2011 emis
de Consiliul Judeţului Galaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire de către S.C.
AMMONIT ENERGY S.R.L pentru construire parc eolian format din 5 centrale eoliene a
câte 2MW numite 1 AM EN, 2 AM EN, 3 AM EN, 4 AM EN, 5 AM EN, construire reţea de
descărcare energie electrică în staţia SRP1 – Vânători, construire drum de acces din drumul
de exploatare, construire platformă macara, modernizare drumuri de exploatare De 1, De 3,
De 4, De 5, De 6, construire punct de conexiune, construire racord electric, organizare de
şantier în municipiul Galaţi şi comunele Tuluceşti şi Vânători, judeţul Galaţi.
Având în vedere contractele de vânzare-cumpărare ce le deţine S.C. AMMONIT
ENERGY S.R.L pentru terenurile unde va fi amplasat parcul eolian;
Având în vedere prevederile art. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, care stipulează “Statul sau unităţile administrativteritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc
domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii”.
Având în vedere prevederile art. 576, 577, 586, 587, 630, 631 din Codul Civil,
care stipulează: „Servitutea este o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi
utilitatea unui imobil având un alt stăpân”, “Servituţile izvorăsc sau din situaţia naturală a
locurilor, sau din obligaţia impusă de lege, sau din convenţia dintre proprietar”,
“Servituţile stabilite de lege au de obiect utilitatea publică, sau a comunelor, ori aceea a
particularilor”, “Acele stabilite pentru utilitatea publică sau comunală au de obiect
cărarea sau poteca pe lângă marginea râurilor navigabile sau flotabile, construcţia sau
reparaţia drumurilor, sau alte lucrări publice sau comunale.”, “Acela cărui se cuvine o
servitute are dreptul a face toate lucrările trebuincioase spre a se sluji cu dânsa şi spre a o
păstra.”, “Aceste lucrări se fac cu cheltuiala sa, iar nu cu cheltuiala proprietarului
fondului supus, afară numai când se va stabili altfel în titlul de stabilire a servituţii.”

Având în vedere prevederile art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20 din
legea nr. 13/2007 privind energia electrică, care stipulează „ (1) Autoritatea competentă
emite:
1. autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de producere a
energiei electrice, inclusiv de capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în
cogenerare, sau retehnologizarea acestora, dacă puterea electrică instalată a capacităţilor
respective depăşeşte 1 MW;
2. licenţe pentru:
a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a
energiei termice în cogenerare;
b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;
c) prestarea serviciului de sistem;
d) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
e) activităţi de administrare a pieţelor centralizate;
f) activitatea de furnizare a energiei electrice.
(2) Autorizaţiile de înfiinţare pentru realizarea de capacităţi noi, prevăzute la alin. (1)
pct. 1, se acordă numai pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului autorizaţiei de
înfiinţare ori deţinute cu un alt titlu legal.
(3) Licenţele pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice noi se acordă în
cazul în care capacităţile energetice noi sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică
sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, proprietate privată a
solicitantului licenţei ori proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, deţinute
cu un alt titlu legal.
(3^1) Activitatea unei persoane de revânzare a energiei electrice către utilizatorii
reţelelor electrice aflate în exploatarea sa se desfăşoară fără licenţa de furnizare prevăzută
la alin. (1) pct. 2 lit. f), în condiţiile respectării reglementărilor specifice, aprobate de
autoritatea competentă.
(4) Autorizarea capacităţilor de interconexiune care se realizează prin investiţii
comerciale private se face fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului CE nr.
1.228/2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de
energie electrică.
(5) Deciziile privind investiţiile aferente capacităţilor de interconexiune se iau în urma
unei analize comune efectuate de către operatorii de transport şi de sistem în cauză.
ART. 16
Drepturile şi obligaţiile care decurg din autorizaţia de înfiinţare şi din licenţe
(1) Lucrările de realizare şi retehnologizare ale capacităţilor energetice pentru care se
acordă autorizaţii, precum şi activităţile şi serviciile pentru care se acordă licenţe sunt de
interes public, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului
propriu al titularului autorizaţiei sau licenţei.
(2) Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane
fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în
vecinătatea capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi titularii licenţelor

beneficiază, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de realizare şi retehnologizare,
respectiv de funcţionare a capacităţii energetice, de următoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării
capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al
autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;
c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele
electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de
amplasare a acestora, în condiţiile legii;
d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în
pericol persoane şi bunuri;
e) dreptul de acces la utilităţile publice.
(3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar
conţinutul acestora este prevăzut la art. 19 şi se exercită pe toată durata existenţei
capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în
funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.
(4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale
unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu
gratuit pe toată durata existenţei acestora.
(5) Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţilor private afectate de
capacităţile energetice, care se vor realiza după intrarea în vigoare a prezentei legi, se
face în conformitate cu regulile procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la
durata, conţinutul şi limitele de exercitare a acestor drepturi, prevăzute într-o convenţiecadru, precum şi pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a
modului de plată a acestora, care se aprobă, împreună cu convenţia-cadru, prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în termen de 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de
către titularii de licenţe şi autorizaţii pot solicita încheierea de convenţii, conform
prevederilor alin. (5).
(7) Titularii de licenţe şi autorizaţii sunt obligaţi să procedeze la încheierea
convenţiilor-cadru prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 30 de zile de la
solicitarea proprietarilor afectaţi.
(8) Dacă cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii sau avarii se
produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor energetice, titularii de licenţă
au obligaţia să plătească despăgubiri în condiţiile prezentei legi.
(9) Proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectaţi de exercitarea de către
titularii de licenţă şi autorizaţii a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiţi
pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere
următoarele criterii:
- suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- tipurile de culturi şi plantaţii, precum şi amenajările afectate de lucrări;
- activităţile restrânse cu ocazia lucrărilor.
Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu
se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

(10) Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrângerea
sau încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se stabileşte şi se exercită cu respectarea
principiului echităţii, a dreptului de proprietate şi a minimei afectări a acestuia.
(11) Titularii de autorizaţii şi licenţe sunt în drept să efectueze lucrările de defrişare a
vegetaţiei sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă
de reţelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare.
(12) Titularii de autorizaţii şi licenţe, beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute
asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale,
sunt scutiţi de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată, instituite de autorităţile
publice centrale şi locale.
ART. 17
Obligaţiile decurgând din autorizaţiile de înfiinţare şi din licenţe
(1) Titularul autorizaţiei de înfiinţare are următoarele obligaţii:
a) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de
protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;
b) să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea
obiectivului autorizat.
(2) Pe durata de valabilitate a licenţelor, titularii de licenţe sunt obligaţi:
a) să respecte condiţiile care însoţesc licenţa;
b) să ţină situaţii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licenţei
acordate de autoritatea competentă, în cazul operatorului economic în domeniul energiei
electrice integrat, pe verticală sau pe orizontală, să procedeze la fel ca în cazul în care
activitatea respectivă ar fi efectuată de operatori economici separaţi şi să întocmească
rapoarte financiare în formatul solicitat de autoritatea competentă;
c) să constituie şi să menţină garanţii financiare care să le permită desfăşurarea
activităţii şi asigurarea continuităţii serviciului;
d) să pună la dispoziţie autorităţii competente informaţiile necesare pentru desfăşurarea
în bune condiţii a activităţii acesteia.
ART. 19
Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţă asupra
proprietăţii terţilor
(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau
retehnologizării de capacităţi energetice se întinde pe durata necesară executării
lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizaţiei de înfiinţare, cu
respectarea prevederilor legale, poate:
a) să depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente,
utilaje, instalaţii;
b) să desfiinţeze culturi sau plantaţii, construcţii sau alte amenajări existente ori numai
să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea
autorizată, în condiţiile legii;
c) să îndepărteze materiale, să capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare;
d) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de
şantier, cu acordul prealabil al proprietarului;

e) să oprească ori să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară
executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite
pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a
lucrărilor sau la data sistării acestora şi renunţării la autorizaţii. Oricare dintre aceste
situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.
(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii
energetice se întinde pe toată durata funcţionării capacităţii, iar exercitarea lui se face ori
de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii. În exercitarea
acestui drept, titularul licenţei poate:
a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii,
reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii;
b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
c) să desfiinţeze sau să reducă culturi, plantaţii ori alte amenajări existente şi să
restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesare executării
operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionării
normale a capacităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(4) Titularul licenţei este obligat să înştiinţeze în scris proprietarul bunurilor,
terenurilor sau activităţilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacităţile
energetice, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarii sunt înştiinţaţi în
termenul cel mai scurt.
(5) Titularul licenţei este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită
pentru pagubele produse, să degajeze terenul şi să-l repună în situaţia anterioară, în cel
mai scurt timp posibil.
(6) Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană cuprinde dreptul de acces
şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităţilor energetice cu ocazia
intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii.
(7) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi
desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacităţi
energetice, precum şi a operaţiilor de revizie sau reparaţie la capacitatea în funcţiune,
titularul autorizaţiei sau al licenţei are dreptul de a obţine restrângerea ori sistarea, pe
toată durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane. În acest
caz persoanele afectate vor fi înştiinţate, în scris, despre data începerii, respectiv a
finalizării lucrărilor.
(8) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2), titularul autorizaţiei
de înfiinţare, respectiv titularul licenţei, este obligat să asigure degajarea terenului şi
repunerea lui în situaţia iniţială.
(9) Dreptul de acces la utilităţile publice, prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. e), trebuie
exercitat de titularul autorizaţiei sau al licenţei cu bună-credinţă şi în mod rezonabil, fără
a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice.
ART. 20
Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă
(1) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor
acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului,
se instituie zone de protecţie şi de siguranţă.

(2) Zonele de protecţie şi de siguranţă se determină pentru fiecare capacitate, în
conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.
(3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, cuprinse în zonele de protecţie şi
de siguranţă, se stabileşte drept de servitute legală.”
Având în vedere prevederile art. 22 din Ordinul nr. 4/2007 pentru aprobarea
normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente
capacităţilor energetice – revizia 1;
Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să aprobe proiectul de hotărâre
mai sus menţionat, conform prevederilor art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. e, din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publica locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, care stipulează „Consiliul local exercită următoarele categorii de
atribuţii, şi anume atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei,
oraşului sau municipiului”.
De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 11, 13 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevede că un Consiliu Local de comună „asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local
privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza
unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;

Consilier
Munteanu Lăcrămioara

România
Judeţul Galaţi
Comuna Tuluceşti
Primar
Nr.

Expunere de motive
Privind: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea drumurilor de interes
public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea acestora, precum şi
instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a unui parc eolian pe
drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10, De11, De 12, De 13,
De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De 520, De 522¸ De 524/1,
De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.

Având in vedere cererea nr. 21/23.03.2011 a S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L.
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 62/1151/09.03.2011 emis
de Consiliul Judeţului Galaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire de către S.C.
AMMONIT ENERGY S.R.L pentru construire parc eolian format din 5 centrale eoliene a
câte 2MW numite 1 AM EN, 2 AM EN, 3 AM EN, 4 AM EN, 5 AM EN, construire reţea de
descărcare energie electrică în staţia SRP1 – Vânători, construire drum de acces din drumul
de exploatare, construire platformă macara, modernizare drumuri de exploatare De 1, De 3,
De 4, De 5, De 6, construire punct de conexiune, construire racord electric, organizare de
şantier în municipiul Galaţi şi comunele Tuluceşti şi Vânători, judeţul Galaţi.
S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L construieşte un parc eolian pe terenuri ce sunt
proprietatea lor aşa cum reiese din contractele de vânzare-cumpărare depuse la
compartimentul registrul agricol. Intrucat Comuna Tulucesti nu este una foarte bogata,
care să dispună de fondurile necesare reabilitării drumurilor de exploatare din
extravilanul comunei Tuluceşti considerăm oportună această investiţie a S.C. AMMONIT
ENERGY S.R.L ; De asemenea, o astfel de investiţie la nivelul comunei Tuluceşti poate
însemna şi locuri de muncă pentru cetăţeni din comună, investiţii ce aduc şi alte beneficii
bugetului local, o dezvoltare a comerţului pe plan local; Art. 2 din legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, stipulează “Statul sau unităţile
administrativ-teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care
alcătuiesc domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii” Servitutea de trecere,
subterană în cazul nostru este reglementată de prevederile Codului Civil; Asemenea
prevederi se regăsesc şi în Legea Energiei nr. 13 din 2007.
Astfel solicit consilierilor locali acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru
reabilitarea drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi
utilizarea acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de
racordare a unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De
9, De 10, De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De

307/2, De 520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din
localitatea Vânători.
Primar
Bratu Petrică

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind : acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea
drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea
acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a
unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10,
De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De
520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordul Consiliului
Local Tuluceşti pentru reabilitarea drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT
ENERGY S.R.L şi utilizarea acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană
a cablului de racordare a unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4,
De 5, De 6, De 9, De 10, De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191,
De 197, De 307/2, De 520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1
din localitatea Vânători, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea
drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea
acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a
unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10,
De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De
520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca
membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Munteanu Alexandrina,
Răuţă Viorica şi Pecingină Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma
prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.

NOUR GHEORGHE

BRATU VASILE
MUNTEANU ALEXANDRINA
RĂUŢĂ VIORICA
PECINGINĂ NECULAI

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr.

AVIZ
La proiectul de hotărâre privind : acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea
drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea
acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a
unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10,
De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De
520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordul Consiliului
Local Tuluceşti pentru reabilitarea drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT
ENERGY S.R.L şi utilizarea acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană
a cablului de racordare a unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4,
De 5, De 6, De 9, De 10, De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191,
De 197, De 307/2, De 520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1
din localitatea Vânători, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea
drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea
acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a
unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10,
De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De
520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe
domnii consilieri : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu, Oprea
Sandu-Sorin, Chisacov Marin, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma
prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.

BARBU VALENTINA

GRECU DRAGOMIR
SOIMU GABRIEL CLAUDIU
OPREA SANDU SORIN
CHISACOV MARIN

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,
protecţia mediului şi turism,
juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind : acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea
drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea
acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a
unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10,
De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De
520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru
analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordul Consiliului
Local Tuluceşti pentru reabilitarea drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT
ENERGY S.R.L şi utilizarea acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană
a cablului de racordare a unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4,
De 5, De 6, De 9, De 10, De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191,
De 197, De 307/2, De 520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1
din localitatea Vânători, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre: acordul Consiliului Local Tuluceşti pentru reabilitarea
drumurilor de interes public de către S.C. AMMONIT ENERGY S.R.L şi utilizarea
acestora, precum şi instituirea servituţii de trecere subterană a cablului de racordare a
unui parc eolian pe drumurile de exploatare De 1, De 3, De 4, De 5, De 6, De 9, De 10,
De11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 24 , De 184/3, De 191, De 197, De 307/2, De
520, De 522¸ De 524/1, De 525/7, la staţia de transformare SRP1 din localitatea Vânători.
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca
membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan,
Şoimu Andrei, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi
pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.
MOISĂ JAN

BOGATU FLORICĂ
FROSĂ MARICEL
ŞOIMU ANDREI
MÎRZA MARIUS

