
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local – 
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 94 
privind aprobarea asocierii comunei Poarta Albă cu  o terŃă persoană 

fízica sau juridică pentru realizarea  unui Parc fotovoltaic,  pentru care 
deŃine proiect, autorizaŃie de construire şi contract de racordare la reŃeaua 

electrică  
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa  extraordinară din 
data de 12.10.2013; 
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 

Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 871/2003 privind Codul 
Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 90/2008; 
 În baza  art.36, alin.2, lit.”c” coroborat cu alin7, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În temeiul art.45, alin.1 şi 2, lit.”f” din Legii nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 Art.1. –(1)  Se aprobă asocierea comunei Poarta Albă  cu o terŃă persoană fizică 
sau juridică pentru realizarea investiŃiei „Parc fotovoltaic”, pentru care deŃine proiect 
tehnic, autorizaŃie de construire şi  contract de racordare la reŃeaua electrică. 
             (2) Comuna Poarta Albă va participa la asociere cu terenul în suprafaŃă de 
2 ha, aflat în  extravilanul  comunei Poarta Albă, în domeniul privat al comunei.  
  (3) Până la implementarea proiectului, terenul ramâne în domeniul privat 
al comunei Poarta Albă, iar asociatul principal va avea doar drept de folosinŃă asupra 
terenului de sub panourile fotovoltaice şi terenul aferent instalaŃiilor electrice de 
descărcare, restul revenind la dispoziŃia comunei Poarta Albă.  
  (4) După darea în folosinŃă a  parcului fotovoltaic, comuna Poarta Albă, va 
primi un beneficiu anual de 10% din producŃia de energie electrică, inclusiv plata 
impozitului local aferent fiecărei construcŃii, conform Codului Fiscal. 

Art.2. Primarul comunei Poarta Albă, jud. ConstanŃa,  va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 
comunei Poarta Albă; 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicată  Institutiei Prefectului Judetului 
ConstanŃa – pentru control şi verificarea legalităŃii, Primarului comunei Poarta Albă, 
Compartiment Contabilitate, Compartiment Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire 
şi o va face publică prin afişare. 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 1 abŃineri , din totalul de 13 voturi exprimate. 
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