
 
HOTARARE 

privind semnarea sub formă autentică a Contractului de 
asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și 
uzufruct,  pentru realizarea unui parc eolian pe pășunile aflate în 
proprietatea privată a comunei Movila Banului, județul Buzău 

 
     Având în vedere: 

- Hotârârea Consiliului Local al Comunei MOVILA BANULUI nr. 
21 din 26.02.2019 privind realizarea unei asocieri in participatie 
intre Consiliul local Movila Banului si un investitor selectat care sa 
realizeze un obiectiv de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile pe terenurire din islazul comunal. 

- expunerea de motive a domnului Moise Dorin Romica, primar al 
comunei Movila Banului inregistrata sub numarul 300/17.01.2020 

- referatul domnului Georgescu Calin Ion viceprimarul comunei 
Movila Banului inregistrat sub numarul 301/17.01.2020 

- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public 
si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului si comert inregistrat sub numarul 302/17.01.2020 

- procedura inițiată prin dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al 
Comunei Movila Banului nr. 21/26.02.2019, oferta Quick & Smart 
Solutions S.R.L. nr. 17 din 17.12.2019, precum și Procesul Verbal 
al ședinței de deschidere a ofertelor din data de 28.01.2020 
încheiat de Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr. 
13/28.01.2020 a Primarului Comunei Movila Banului, județul 
Buzău, 

  ținând cont de prevederile art. 693-711 și art. 1949-1954 din Codul 
Civil Român, dispozițiile art. 12, alin. (4), din Legea nr.123/2012, 
Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 5 alin. (3) lit. b) și 
art. 52 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

în temeiul art. 10, art. 129 alin. (2) lit. b și c) și alin. (4) lit. f) 
precum și art. 354-355 din Codul Administrativ  coroborate cu 
dispozițiile art. 693-711 și art. 1949-1954 din Codul Civil Român,   
Consiliul Local al Comunei MOVILA BANULUI, județul Buzău: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. – (1) Încheierea de către Consiliul Local al Comunei Movila 
Banului, județul Buzău a Contractului de asociere în participație și 



constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct cu societatea Quick 
& Smart Solutions S.R.L. în vederea realizării în asociere a obiectivului 
de investiții denumit generic “Parc Eolian MOVILA BANULUI” pe 
suprafețele constituite din pășuni și teren arabil aflate în proprietatea 
privată a Comunei MOVILA BANULUI și în administrarea Consiliului 
Local al Comunei MOVILA BANULUI. 
(2) Proiectul contractului precizat la alin. (1) așa cum a fost convenit între 
părți se anexează la prezenta hotărâre și face parte din aceasta. 
Art. 2 –  (1) Se împuternicește domnul  MOISE Dorin Romică, Primarul 
Comunei MOVILA BANULUI județul Buzău să semneze cu 
reprezentantul Quick & Smart Solutions S.R.L., în formă autentică, 
Contractul aprobat la art. 1, alin. (1). 

  
 
 

Presedinte de Sedinta                                                   Contrasemneaza, 
Trifan Daniela                                                              Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 

Nr.6 
Movila Banului, 31.01.2020 

 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila 

Banului  în ședința  ordinară  din data de 31.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 
139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 
voturi ”pentru” , 0 ”abținere”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 8 
consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la ședință. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 


