
                        

  

  
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea în favoarea BUCOVINA RENEWABLES SRL a unui drept, cu 
caracter legal, de uz și servitute asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 

31628 a comunei Horodniceni, pentru montarea și explotarea unui ansamblu stâlp 
de măsurare a vitezei vântului  

 
 

Având în vedere adresa BUCOVINA RENEWABLES SRL, CUI: 45118147, cu sediul în 
București, Calea Floreasca 194, et. 2, sector 1, prin care solicită, acordarea, cu titlu gratuit a 
unui drept de uz/ folosință și a unei servituți de trecere pentru montarea și exploatarea unui 
ansamblu stâlp de măsurare a vitezei vântului în favoarea subscrisei, pentru perioada 
01.11.2022- 31.12.2025 pe o suprafață de  90*90 mp pe terenul înscris în cartea funciară a 
comunei Horodniceni nr. 31628,  

 
 în temeiul juridic al prevederilor:  
-  art. 12 și art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 

modificările și completările ulterioare,  
-  art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ;  
- art. 749-754, art. 755 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare;  
- art. 5 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (8) din Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  

-  
          luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 78 din 17.10.2022 initiat de primarul 
comunei Horodniceni,  însoțit de: 

a) referatul de aprobare primarului comunei Horodniceni – dl. Neculai Florea, 
înregistrat sub nr. 3279 din 17.10.2022;  

b) raportul compartimentului de resort nr. 3281  din 17.10.2022 ;  
            c) avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului local al comunei Horodniceni.  
 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

               
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art. 1.- Se constituie în favoarea BUCOVINA RENEWABLES SRL, cu sediul în București, 
Calea Floreasca 194, et. 2, sector 1,  un drept, cu caracter legal, de uz și servitute asupra 
imobilului înscris în Cartea funciară nr. 31628 a comunei Horodniceni, identificat cu nr. 
cadastral 31628, proprietate privată a comunei Horodniceni,  pentru montarea și exploatarea 
unui ansamblu - stâlp de măsurare a vitezei vântului, pentru perioada 01.11.2022-31.12.2025, 
după cum urmează:  

- ocuparea unei suprafețe de 90 x 90 mp (8.100 mp) din imobilul înscris în Cartea 
funciară nr. 31628 din care fundația propriu- zisă 1 mp, restul suprafeței fiind 
mărginită de ancorele stâlpului;  
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- accesul necondiționat al personalului de exploatare al Bucovina Renewables SRL 
pentru exploatare, intervenții și întreținere a ansamblului stâlp de măsurare a vitezei 
vântului;  

 
          Art. 2. – Operatorul Bucovina Renewables SRL are toate drepturile și este ținut de 
toate obligațiile prevăzute de art. 12-16 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 
123/2012, în legătură cu imobilul din domeniul privat al comunei Horodniceni asupra căruia a 
dobândit dreptul de uz și de servitute cu caracter legal, având obligația respectării normelor 
de protecție și siguranță pentru toate lucrările.  
 

Art. 3.- În situația în care beneficiarul va solicita încheierea unui contract de servitute 
de trecere în formă autentică, se mandatează domnul primar, Neculai Florea, ca în numele și 
pe seama Comunei Horodniceni să semneze la un birou public notarial contractul de instituire 
a servituții de trecere.  

 
Art. 4.  - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial 
Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet, 
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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