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HOTĂRÂRE 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii in participatiune intre U.A.T. PADINA si S.C. LUMINA 

SOLAR INDIRA S.R.L. in vederea realizarii proiectelor: 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 1”, 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 2” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 3” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 4” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 5” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 6” 

Incadrate in categoria “infrastructura pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile”, 

proiecte de interes national si local 

 

Consiliul Local Padina, 

 Având în vedere: 

 

  art. 129 al. (1) și al. (4) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 Scrisoarea de intentie insotita de „nota de fundamentare” si contractul de asociere in 

participatiune, a S.C. LUMINA SOLAR INDIRA S.R.L., inregistrata cu nr. 

7672/20.07.2022 

 Angajament S.C. LUMINA SOLAR INDIRA S.R.L., inregistrat cu nr. 8039/01.08.2022 

 Art. 84, alin. (4), art. 87alin. (1), art. 108 lit. e), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. 

(4) si (9), lit. a), precum si art. 354 – 355, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (2), lit. g) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 693 – 702 si art. 1949-1954 din Codul Civil; 

 Prevederile art. 5 alin. (3), lit. b) si alin (5) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente cu modificarile si completarile aduse 

de Legea nr. 254/2022; 

 referatul de aprobare al viceprimarului comunei Padina, nr.7914/27.07.2022 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 7927/27.07.2022; 

 avizul consultativ al comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism 

şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 

7928/27.07.2022;  

  

 În temeiul art. 196 al. (1), lit. a), art. 197 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

 

    HO T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se aprobă asocierea in participatiune intre U.A.T. PADINA si S.C. LUMINA SOLAR INDIRA 

S.R.L. in vederea realizarii proiectelor: 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 1”, 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 2” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 3” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 4” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 5” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 6” 

Incadrate in categoria “infrastructura pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile”, proiecte 

de interes national si local, conform Anexei la prezenta hotarare -  contractul de asociere in participatiune  

-  

 

Art. 2 Se deleaga primarul com. Padina, Chirita Ionel,  

 sa incheie si sa semneze contractul de asociere in participatiune, cu anexele 

lui, dupa intabularea terenului la OCPI Buzau si dupa degrevarea acestuia de orice sarcini. 

 sa intreprinda demersurile necesare pentru realizarea obligatiilor asumate ce 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20387261


decurg din asociere si sa semneze documentele aferente asocierii,  

Art. 3 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 

hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. 

Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 
Padina, 02.08.2022 

Nr. 30 

 

 

 

Președinte de ședință,                            Contrasemneaza, 

Mavrodin Aurelian - Dan                       Secretar General delegat,                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      

cs. jr.    Cerb Nicoleta Carmen 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 02.08.2022, cu respectarea prevederilor art. 

139 al. (1) și al. (3) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 9  voturi „pentru”, 1 abţineri şi 1 

voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 12 .consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


