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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 
 

HOTĂRÂREA nr.10 
din 30.04.2013 

privind aprobarea unor acte adiționale la Contractul de concesiune 
nr.198/20.02.2012 încheiat cu SC Wind Energy Advance Tech SRL 

 
 

Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 aprilie 2013, 

Având în vedere: 
 expunerea de motive a primarului comunei Largu, iniţiatorul 

proiectului de hotărâre; 
 raportul compartimentului de specialitate cu privire la proiectul de 

hotărâre ; 
 prevederile art.53 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile art.1166 coroborat cu art.1243 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare ; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Largu ; 
În temeiul art.36 alin.1 și alin.2 lit.c coroborat cu art.45 alin.3 și art.115 
alin.1 lit.b  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1 Aprobă Actul adițional nr.1/08.05.2012 la Contractul de concesiune 
nr.198/20.02.1012 încheiat cu SC Wind Energy Advance Tech SRL, conform 
anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2 Aprobă Actul adițional nr.2/16.08.2012 la Contractul de concesiune 
nr.198/20.02.1012 încheiat cu SC Wind Energy Advance Tech SRL, conform 
anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.3 Aprobă Actul adițional nr.3/01.10.2012 la Contractul de concesiune 
nr.198/20.02.1012 încheiat cu SC Wind Energy Advance Tech SRL, conform 
anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.4 Aprobă Actul adițional nr.4/27.03.2013 la Contractul de concesiune 
nr.198/20.02.1012 încheiat cu SC Wind Energy Advance Tech SRL, conform 
anexei 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.5 Compartimentele financiar-contabil și registrul agricol împreună cu 
primarul comunei se încredințează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri ; 
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Art.6 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată 
autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 
                                                        
 
 
            Președinte de ședință, 
      consilier local, Manta Nicușor                     contrasemnează, 
                                                                          secretarul comunei, 
                                                                             Bordea Stelică 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Largu din data de 30.04.2013, cu 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul celor 10 consilieri locali în funcţie prezenți . 
 


