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R O M Â N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEŞTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

Nr. 53 din 29.10.2021 

 

privind aprobarea dreptului de uz și servitute a unor drumuri de exploatare situate  

pe teritoriul administrativ-teritorial al Comunei Oncești, Județul Bacău,  

de către S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD” S.R.L.,  

în scopul înființării unui parc eolian pe teritoriul Comunei Oncești 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.10.2021; 

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. FN/14.10.2021, înregistrată la Primăria Comunei Oncești cu nr. 2868/18.10.2021, 

prin care S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD” S.R.L. solicită acordul de principiu, prin hotărâre      

a Consiliului Local Oncești, pentru dreptul de servitute și trecere asupra unor drumuri trasate într-un 

Plan anexat; 

         - Referatul înregistrat la nr. 278/26.10.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarului Comunei, privind necesitatea aprobării dreptului de uz și servitute a unor 

drumuri de exploatare situate pe teritoriul administrativ-teritorial al Comunei Oncești, Județul Bacău, 

de către S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD” S.R.L., în scopul înființării unui parc eolian pe 

teritoriul Comunei Oncești; 

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 279/26.10.2021, privind propunerea de 

aprobare a dreptului de acces și utilizare a unor drumuri de exploatare trasate într-un Plan anexat la 

Cerere de către S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD” S.R.L; 

         - prevederile art. 120, alin. (1), ale art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României din 

21.11.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la                

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

         - prevederile art. 7, alin. (2), ale art. 551, pct. 4 și 6, ale art. 755 - 772 din Legea                          

nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 2, lit. i), ale art. 4, alin. (2), lit. g), ale art. 12, 13 și 14 din Legea energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr. 123/10.07.2012, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 3, alin. (1) și (2) și ale Anexei din H.G. nr. 135/15.02.2011 pentru aprobarea 

regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de 

exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile 

energetice, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului 

indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 285, 286 și, respectiv 287 

din 29.10.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (1) și (2),  lit. c) și alin. (6), lit. a), ale art. 133, alin. (1), 

ale art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (3), lit. g), ale art. 196, alin. (1), lit. a), 

ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 

         Art. 1  - Se aprobă de principiu dreptul de uz și servitute, cu titlu gratuit, a unor drumuri de 

exploatare situate pe teritoriul administrativ-teritorial al Comunei Oncești, Județul Bacău, trasate în 

Planul anexat la cerere, de către S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD” S.R.L., cu sediul în Comuna 

Prăjești, sat Prăjești, nr. 684, Județul Bacău, în scopul înființării unui parc eolian pe teritoriul Comunei 

Oncești. 
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         Art. 2 - S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD” S.R.L. va primi sprijinul necesar, în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile, în vederea obținerii oricărui act, aviz, aprobare, permis, 

autorizație sau procedură necesară privind autorizarea lucrărilor efectuate în baza dreptului de acces și 

a dreptului de utilizare.  

 

         Art. 3  - Condiţiile de exercitare a dreptului de uz şi servitute vor fi stabilite prin convenţie,  

conform Anexei la prezenta hotărâre.            

 

         Art. 4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit 

competențelor, S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD” S.R.L., primarului Comunei Oncești, precum 

și Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității.  

 

         Art. 5 - Primarul Comunei Oncești și contabilul din aparatul de specialitate al primarului vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 6 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Oncești, în ȘEDINŢĂ 

ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,   -  voturi ,,împotrivă” şi ___-__ ,,abţineri”  

din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL, 

           IVAN DRAGOȘ-FLORIN                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


