
 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 
ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                           aprobarea formei și condițiilor acordului de acces al Transelectrica 

S.A. la stația de transformare de 33kV/400 kV, la liniile de înaltă tensiune de 400 
kV, la stâlpii de înaltă tensiune și drumurile de acces care se vor construi pe 

teritoriul comunei Luciu, pe terenul aflat în proprietatea U.A.T. Pogoanele – oraș 
Pogoanele, județul Buzău                                                                                                                 

    
 
    Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
    Având in vedere : 

- Solicitarea  SC First Look Solutions SRL, înregistrată la Primăria orașului Pogoanele 
sub nr. 13028/29.08.2022. 

- Raportul Secretarului general al orașului Pogoanele, înregistrat la nr. 
14964/23.09.2022; 
       -   Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele, 
înregistrat la nr. 14965/26.09.2022.  
       -     Prevederile Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 28/08.07.2010. 
       -     Prevederile Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 35/30.06.2011. 
       -     Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele. 
      -  Contractul de Asociere în Participațiune şi de constituire a dreptului de uzufruct 
Autentificat sub nr. 2417 din 13.07.2011 de Biroul notarilor publici asociați FILIP EUGENIA RICA 
& FILIP IRINA RALUCA, Buzău, bld-ul N. Bălcescu, bl. 3A, parter, Județul Buzău,  

-      Actul Adițional autentificat sub nr. 975 din 19.08.2020  de Biroul Individual Notarial 
Elena Nicoară Sediu: Buzău, str. Unirii , bloc 18A, parter,   
        -    Contractul de cesiune autentificat sub nr. 1910/ 27.09.2013 de Biroul Individual 
Notarial Elena Nicoară Sediu: Buzău, str. Unirii , bloc 18A, parter. 
        -      Prevederilor art. 129, 133,, 134, 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă forma și condițiile acordului de acces al Transelectrica S.A. la stația de 
transformare de 33kV/400 kV, la liniile de înaltă tensiune de 400 kV, la stâlpii de înaltă 
tensiune și drumurile de acces care se vor construi pe teritoriul comunei Luciu, pe terenul aflat 
în proprietatea U.A.T. Pogoanele – oraș Pogoanele, județul Buzău, conform anexei parte 
integrantă a prezentei. 

Art.2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  



persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-
local/ . 
                      Președinte de ședință,                                  Contrasemnează Secretar General, 
                      Consilier Ion Tudorel                                              Valentino Adrian Cotruță 
 
 
Nr.  65  / 27.09.2022 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 27 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi 
“împotriva”,  din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Anexa HCL nr.  65 / 27.09.2022 

ACORD 

de exercitare de catre SC Transelectrica S.A. a dreptului de uz si de servitute  asupra terenurilor 
afectate de statia de transformare, de stalpii de inalta tensiune si  liniile electrice de inalta tensiune – 

400kV, denumita instalatie de racordare si pe drumurile de acces care se vor construi pe terenul 
orașului Pogoanele 

   

 
Incheiat intre : 
1. FIRST LOOK SOLUTIONS SA, o societate pe actiuni constituita in conditiile legii 
Romaniei, (societate pe actiuni), cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Carol nr. 12, etaj 2, 
camera 17, sector 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. 
J40/3588/2010 și cu cod unic de înregistrare RO 26746560, reprezentată de Director Marian 
Pavel , cetatean roman, cu domiciliul in municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 123, 
bl. R1, sc. B, et.3, ap.35, județul Constanța, nascut la data de 24.02.1989, identificat cu CI 
seria KZ nr.641205, eliberata de SPCLEP Constanța, la data de 12.02.2020 CNP, denumit in 
cele ce urmeaza FLS,  
 
si  
 
2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL POGOANELE, JUDEŢUL BUZĂU, 
REPREZENTATĂ DE CONSILIUL LOCAL  AL Comunei POGOANELE, Judeţul Buzău cu sediul în 
Orașul Pogoanele, judeţul Buzău, reprezentat de Primarul Orașului Pogoanele, dl. 
DUMITRAȘCU FLORIN, domiciliat în oraș Pogoanele, str. Mihail Eminescu, nr. 29, judeţul 
Buzău, posesor al CI seria XZ nr. 000832/08.12.2012 SPCLEP Oraș Pogoanele, cod numeric 
personal 1690108100039, denumit in continuare Consiliul Local  

 

care sunt denumite împreună Părți  

 

PREAMBUL: 

În baza: 

• Art. 2.2 din Contractului de Asociere în Participaţiune şi de constituire a dreptului de 
uzufruct Autentificat sub nr. 2417 din 13.07.2011 de Biroul notarilor publici asociați FILIP 
EUGENIA RICA & FILIP IRINA RALUCA, Buzău, Blvd.-ul N. Bălcescu, BL. 3A, Parter, JUDEȚUL 
BUZĂU,  
• Actului Aditional autentificat sub nr. 975 din 19.08.2020  Biroul Individual Notarial 
Elena Nicoară, Sediu: str. Unirii , bloc 18A, parter. notarilor publici asociați FILIP EUGENIA 
RICA & FILIP IRINA RALUCA, Buzău, Blvd.-ul N. Bălcescu, BL.3A, Parter, JUDEȚUL BUZĂU au 
Str. Unirii, bloc 18 A, parter  
• Si Contractului de cesiune autentificat sub nr. 1910/ 27.09.2013 de Biroul Individual 
Notarial Elena Nicoară, Sediu: str. Unirii , bloc 18A, parter 



• In baza prevederilor din Ordinul ANRE 59/2013 art. 36 alin (2) avand ca obiect 
exercitarea de catre SC Transelectrica SA a dreptului de uz si servitute asupra terenurilor 
afectate de instalatia de racordare,   
 
PARTILE  convin si semneaza prezentul Acord avand ca obiect:  
DEFINITII:  

A. Contractul de Asociere în Participaţiune şi de constituire a dreptului de uzufruct defineste 
drept: Parc Eolian si instalatiile realizate de FLS, cuprinzand in special, dar fara a se limita la 
acestea: turbine eoliene, platforme la nivelul solului, constructii cu destinatia anexe tehnice, 
cai de acces, cabluri eletrice subterane sau supraterane, dupa caz, orice alte investii de 
transformare si evacuare a energiei, ateliere de montaj si intretinere precum si orice alte 
constructii/instalatii s-ar dovedi necesar a fi realizate in vederea bunei functionari sau a 
intretinerii turbinelor eoliene.” 

B. Ordinul ANRE 59/2013, defineste “Instalatie de racordare” drept “instalatia realizata intre 
punctul de racordare la reteaua electrica de interes public si punctul de delimitare” In cazul 
specific al Parcului Eolian  este vorba de: 

a. statia de 400kV aflata in amonte de punctul de delimitare, situata pe terenul U.A.T. 
Pogoanele 
b.  racordul in linia de 400kV din care 3 stalpi de 400kV respective stalpii  nr. 6,7 si 8, 
situati pe terenul proprietatea U.A.T. Pogoanele 

 
Art. 1.Scopul si Obiectul prezentului Acord 

1.1. Scopul si Obiectul prezentului Acord este garantarea si asigurarea dreptului de uz si de 
servitute  a SC Transelectrica SA cu sediul in Bucuresti, Strada Olteni, nr. 2-4, C.P.030786, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8060/2000, CUI RO 13328043, 
asupra terenurilor pe care se va construi instalatia de racordare si asupra drumurilor de 
acces, in mod  liber, fara restrictii si fara niciun cost.   

1.2. Dreptului de uz si de servitute include si pentru orice fel de masini, utilaje si echipamente, 
proprietatea SC Transelectrica SA sau a oricaror terti contractati de catre SC Transelectrica, care ar fi 
necesare din punct de vedere tehnic.   

1.3. SC Transelectrica SA are dreptul de a transmite drepturile si obligatiile, partial sau in totalitate, 
catre orice societate subcontractata/ partenera, informand in prealabil Partile.  

1.4. In baza prevederilor din Ordinul ANRE 59/2013 art. 36 alin (2), Partile sunt de acord sa incheie cu 
SC Transelectrica SA, ulterior semnarii contractului de racordare,  conventia (Conventie) avand ca 
obiect exercitarea de catre operatorul de retea a dreptului de uz si servitute asupra terenurilor 
afectate de instalatia de racordare si asupra drumurilor de acces.   

 

Art.2. Definirea terenurilor afectate  

2.1. Actul Aditional autentificat sub nr. 2417 din 13.07.2011 defineste parcelele, care sunt in 
proprietatea privata a Orasului Pogoanele, care fac obiect al Contractului de asociere in 
participatiune  pe care se va construi „Parcul Eolian” respectiv: 



Numar carte funciara noua  Numar cadastru/topo 
nou 

Tarla/Parcela Suprafata 
m.p. 

31771 31771 T18, P212 102.870 

24967 24967 T1, P202 1.536 

24987 24987 T1, P202 155.600 

25009 3380 T1, P202, 203, 206, 
207/1, 208, 209, 210  

4.518.250 

31789 31789 T 18, 213, 215 1.544.590 

TOTAL 6.322.851 

2.2. Instalatia de racordare se va realiza pe urmatoarele parcele de teren din schita anexata si tabelul 
de mai jos: 

Obiect Coordonate STEREO 70 Suprafete necesara Tarla/ Parcela 

Statie Pogoanele 

X Y 

27000 mp 

CF 31789 – 
154.4595 ha 

PASUNE 

657904.374 387427.111 

658074.500 387520.239 

658139.803 387400.944 

657969.666 387307.837 

Stalp inalta tensiune 
nr ‘6’  

657460.010 387101.017 

121 mp 

CF 31789 – 
154.4595 ha 

PASUNE 

657468.341 387093.834 

657461.158 387085.503 

657452.827 387092.686 

Stalp inalta tensiune 
nr ‘7’ 

657672.649 387217.837 

121 mp 
657682.267 387223.175 

657687.605 387213.557 

657677.987 387208.219 

Stalp inalta tensiune 
nr ‘8’ 

657893.297 387340.887 

121 mp 
657902.904 387346.245 

657908.262 387336.638 

657898.656 387331.278 

Drumuri de acces  
658545.195 386921.965 

~6000 mp 
CF 31789 – 
154.4595 ha 658379.610 387288.020 



658089.110 387373.194 PASUNE 

 

Art.3 Partile declara urmatoarele: 

• nu vor impiedica in nici un fel SC Transelectrica SA in indeplinrea obligatiilor rezultate din 
contractul de racordare ce va fi semnat , prin nici un fel de acte proprii sau prin interventia unor 
terti; 
• vor acorda intregul sprijin si vor colabora cu SC Transelectrica SA fara nici un 
impediment, obstructie sau intârziere, pe toata durata de valabilitate a Conventiei; 
• autorizeaza SC Transelectrica SA si se obliga sa permita accesul personalului autorizat 
al SC Transelectrica SA si al subcontractorilor lui, pedestru sau cu orice tip de masini, in vederea 
si exclusiv in masura necesara executarii prezentei Conventii. 
• SC Transelectrica SA va putea obtine, de la orice autoritati publice (autoritati locale, 
autoritati centrale, biroul de carte funciara etc.) si companii partenere implicate, fie in 
numele si pe seama „FL S” , fie in nume propriu, dupa cum va fi necesar, orice autorizatii, 
avize si documentatii necesare si va putea solicita modificarea si prelungirea, dupa caz, a 
autorizatiilor si a avizelor. 
 

Art. 4. Durata Conventiei  

4.1. Prezentul Acord are caracter irevocabil  

4.2. Prezentul Acord va ramane in vigoare pe intreaga durata de executie si de existenta a instalatiei 
de racordare. 

 

Art. 5. Garantii oferite de Parti.  

5.1. Partile garanteaza SC Transelectrica SA folosinta linistita si utila, constand in protectie impotriva 
evictiunii din fapta Partilor si a tertilor si sa se abtina de la orice fapt personal si sa impiedice orice 
alte persoane sa realizeze activitati care ar avea drept consecinta tulburarea SC Transelectrica SA in 
exercitarea drepturilor sale, precum si sa despagubeasca SC Transelectrica SA „ pentru orice daune 
cauzate de activitati desfasurate de Parti sau de orice persoane tolerate de acesta;  

 

5.2. Partile vor sprijini si a coopera pe deplin cu SC Transelectrica SA, inclusiv prin semnarea oricaror 
documente necesare in scopul solicitarii si obtinerii oricaror autorizatii si aprobari in legatura cu 
instalatia de racordare, inclusiv, dar fara a se limita la autorizatii sau orice alte aprobari necesare pentru SC 
Transelectrica, precum si sa nu impiedice si sa nu intârzie obtinerea oricarei autorizatii sau aprobari 
necesare.  

 

5.3.In cazul in care este necesar, Partile declara ca sunt de scord ca SC Transelectrica SA sa obtina in 
nume propriu orice certificate, avize, autorizatii, licente sau incuviintari necesare, suportand 
costurile aferente. 

 



Prezentul Acord a fost incheiat astazi,......... de catre reprezentantii ai Partilor, in trei exemplare 
originale.  

 

SC FIRST LOOK SOLUTIONS SA              CONSILIUL LOCAL  AL ORAȘULUI POGOANELE,  

                                                                               PRIMAR, DUMITRAȘCU FLORIN   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


