
ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL CHISINEU-CRIS 

H O T Ă R Â R E A Nr.16 
Din 27 februarie 2013 

Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, 
Având în vedere: 

- referatul nr. 1648/2013 al Compart imentului urbanism şi amenajarea 
teritoriului privind solicitarea S.C. ARIA PHOTOVOLTAIC SRL şi a S.C. PARK SOLAR 
PROJECT SRL privind acordului pentru folosirea drumului de exploatare, drum din care se face 
accesul la incinta societăţii şi acceptul privind racordarea parcului la staţia electrică printr-o linie 
electrică subterană ; 

- expunerea de motive a Primarului oraşului Chişineu Criş ; 
- prevederile art. 36 al in. (2) lit c , art.119, art.120 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completări le ulterioare; 
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri în funcţie 

î n temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală republicată cu modificările şi completări le ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 

ART. 1. Se acordă dreptul de trecere şi servitute societăţilor S.C. ARIA 

PHOTOVOLTAIC SRL şi a S.C. PARK SOLAR PROJECT SRL pentru drumul de exploatare DN 

1115, pentru întreaga perioadă de existenţă a celor 2 parcurilor fotovoltaice şi a servitutii de 

trecere subterană a cablului de racordare a celor 2 parcuri fotovoltaice printr-o linie electrică 

subterană , în lungime de circa 850 m, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

ART.2. S.C. ARIA PHOTOVOLTAIC SRL şi a S.C. PARK SOLAR PROJECT SRL va 
întreţine drumul de exploatare DN 1115 pe perioada existenţei parcului fotovoltaic, nu va 
introduce restricţii de acces şi nici perceperea unei taxe. 

Prezenta hotărâre se comunică : 
- Primarului oraşului, 
- Compart imentului urbanism şi amenajarea teritoriului 
- Biroul agricol 
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