ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÂRÂRE
-Privind aprobarea realizării unui Parc Eolian în comuna Scînteia.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 212/26.10.2007, prezentată de primarul comunei,
domnul Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 213/26.10.2007;
¾ referatul nr. 218/26.10.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr.
224/27.10.2007;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de către cei 13 consilieri locali aflaţi în funcţie;
¾ H.G. nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile
de energie;
¾ H.G. nr. 1982/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie;
¾ H.G. nr. 958/2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea
productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
¾ art. 36 alin (6) lit a) pct. 18 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă realizarea unui Parc Eolian în comuna Scînteia, judeţul Iaşi.
Art.2.-Se autorizează firma S.C. SAER S.R.L., cu sediul social în Oradea, Piaţa 1
Decembrie, nr. 21, ap. 12, cod fiscal nr. 21719832, să realizeze proiectul Parcului Eolian, pe care
îl va prezenta consiliului local al comunei Scînteia, prin amplasarea în acest scop a aparatelor de
măsurare pe teritoriul comunei.
Art.3.-Se aprobă Convenţia-Cadru, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
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