HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii prezentate de SC PROVIDER GREEN SRL privind
concesionarea unui teren în vederea amplasării de turbine eoliene pentru
producerea de energie electrică
Consiliul Local al comunei Caraşova,judeţul Caraş-Severin,întrunit în şedinţa
ordinară ;
Având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local şi raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
- adresa SC PROVIDER GREEN SRL privind solicitarea concesionării unui teren
în vederea amplasării de turbine eoliene pentru producerea de energie electrică;
- prevederile art.9 alin1 şi 2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de
bunuri proprietate publică;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5) lit.a) , art.45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b) şi
art.123 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă propunerea de concesionare a SC PROVIDER GREEN SRL cu
sediul în Timişoara, srt. Aradului nr.14 A, pe o perioadă de 49 ani , a unor suprafeţe de
teren situate în zona Zaglavac, La Cruce, Deseleac, Olenica în vederea amplasării unui
număr de 25-30 turbine eoliene pentru producerea energiei electrice.
Art.2. Se aprobă întocmirea studiului de oportunitate în vederea stabilirii
condiţiilor în care se va face concesiunea, sens în care se vor întocmi şi dezmembrările
topografice pentru stabilirea cu precizie a suprafeţelor pe care vor fi instalate turbinele
eoliene.
Art.3 Se aprobă amplasarea cu titlu de provizorat a unei antene timp de maxim un
an, ce va înregistra temperatura aerului , direcţia, viteza şi frecvenţa vântului.
Art.4. După elaborarea studiului de oportunitate şi aprobarea acestuia, se va
proceda la atribuirea contractului de concesiune conform prevederilor art.21 din OUG
nr.54/2006 privind regimul contractelor de bunuri proprietate publică.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, la:
- Instituţia Prefectului- Judeţul Caraş-Severin
- Primarul comunei Caraşova
- SC PROVIDER GREEN SRL
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