
PROIECT DE HOTARAREA nr.26 
privind aprobarea semnarii unui act aditional la Contractul 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 
 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, intrunit 
in sedinta ordinara in data de …….; 

 
- 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. 

- Hotararea Consiliului local al comunei Movila Banului nr.6/31.01.2020 
referitoare la aprobarea semnarii 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. 

- 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. 

- Scrisoarea intocmita de catre Quik&Smart Solutions SRL referitoare la 
aprobarea semnarii unui act aditional inregistrata sub numarul 
2868/25.05.2021 
 In 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 Se aproba modificarea/rectificarea pct.13.2 din Contractul de asociere in 
participatie si de constituire a dreptului de uz, superficies i usufruct autentificat 
prin incheierea de autentificare nr.462 din 02.04.2021 de catre B.I.N. Nicoale 
Elena care va avea urmatorul continu dupa rectificare: 
“13.2 Formula de calcul a contravalorii c uvenite fiecarui Asociat este: 
a)contravaloarea cuvenita UAT comuna Movila Banului=VBxCPT cuvenita 
Consiliului local exprimata in %” 
“CPT cuvenita UAT comuna Movila Banului exprimata in %” reprezenta cota 
procentuala totala cuvenita Consiliului local, care se calculeaza dupa 
urmatoarea formula: 



 
 
“CPT cuvenita UAT comuna Movila Banului exprimata in %=cota procentuala 
cuvenita UAT comuna Movila Banului determinate conform pct.12.1”. 
Art.2 (1)Se aproba realizarea de principiu a unei centrale de producere a 
energiei electrice cu panouri fotovoltaice, conform scrisorii transmise de catre 
SC QUIK&SMART SOLUTIONS SRL, pe o parte din terenurile arabile indentificate 
potrivit punctului 2.2.1 din prezentul contract. 
(2) Conditiile asocierii UAT comuna Movila Banului si SC QUIK&SMART 
SOLUTIONS SRL vor fi negociate ulterior iar clauzele contractuale si precizarea 
terenurilor utile parcului fotovoltaic vor face obiectul unui alt contract ce va fi 
supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al comunei Movila Banului, judetul 
Buzau. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire, se imputerniceste domnul primar Moise Dorin 
Romica pentru a semna actul aditional precizat la art.1. 
Art.4 Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotarare catre 
Institutia Prefectului – judetul Buzau in vederea exercitarii controlului de 
legalitate, si tuturor persoanelor si institutiilor interesate. 
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