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Nr. 42/10.06.2022 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii în participatiune între U.A.T Lucieni și LUC SOLAR ENERGY S.R.L. în 

vederea realizării proiectului „Parc Solar Agrofotovoltaic Lucieni” și scoaterea definitivă din circuitul 

agricol a unei suprafețe de 5000 mp pajiște, cu recuperare din terenul neproductiv aflat în patrimoniul 

U.A.T. Lucieni 

 

 Primarul comunei Lucieni, judeţul Dambovita, 

 Având în vedere : 

- scrisoarea de intenție, însoțită de nota de fundamentare și Planul de situație, depusă de LUC SOLAR 

ENERGY S.R.L., înregistrată cu nr. 3472/08.06.2022; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub  nr. 3530/10.06.2022, întocmit de primarul 

comunei Lucieni, domnul Vasile TITA; 

- raportul de specialitate nr. 3532/10.06.2022, întocmit de consilierul compartimentului urbanism, 

amenajarea teritoriului, mediu și protecție civilă; 

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

cu alin. (4),lit. f) si g), lit. c), lit. e) coroborat cu alin.(9), lit. a), art.354, art.355, art.136, alin.(1), art. 139, 

alin.(2), lit.g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare; 

-prevederile art. 551-553 , art. 693-702, art. 792, art. 1181, art. 1888, art. 1949-1954 din Legea 

nr.287/2009-Codul Civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.52/2003  privind transparenta decizionala in administratia publica, repubicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

În temeiul, art.136, alin.(1), art.139, alin.(2), lit.g)  si art. 196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 

PROPUNE : 

 

Art. 1: Se aprobă asocierea în participatiune între U.A.T comuna Lucieni si LUC SOLAR S.R.L  în 

vederea realizării proiectului „Parc Solar Agrofotovoltaic Lucieni”, conform contractului ce constituie 

anexa nr.1 la prezenta hotărare. 
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Art. 2: Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 5000 mp pajiște pentru realizarea 

construcției aferente proiectului „Parc Solar Agrofotovoltaic Lucieni”, cu recuperarea din terenul 

neproductiv aflat în patrimoniul U.A.T. Lucieni, cu suprafața de 5000 mp, identificat conform Anexei nr. 

2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 : Se împuterniceste primarul comunei Lucieni să întreprindă demersurile necesare pentru realizarea 

obligatiilor asumate ce decurg din asociere si să semneze documentele aferente asocierii. 

Art. 4:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă primarul comunei Lucieni prin intermediul 

aparatului de specialitate, iar cu transmiterea sa se obliga secretarul general al U.A.T comuna Lucieni. 

 

 

 

PRIMAR,                                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE, 

Vasile TIȚA                                                                                                 SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                            Matei Oana-Alexandra 


