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PROIECT HOTARARE 
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 

aparţinânddomeniului privat al comunei Puchenii Mari, 
În suprafaţa totală de 24,07 ha,situate În extravilanul satului Odăile 

Înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cunr. Cadastral 25748 
si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic 

Văzând: 
- adresa transmisă de Societatea INVENTIVE SRL , cu sediul în Bucuresti, 

str.Fainari, nr.7,B8, ap.13, Sector 2, cod unicde înregistrare RO 32516914, înregistrată la 
Primăria Comunei Puchenii Mari cunr.6795 din 11.07.2022 , prin care se solicită 
concesionarea terenurilor in suprafaţăde totală de 24,07 ha situate în extravilanul satului 
Odăile: terenul in suprafaţă de 14,07 ha situat in T15, P 86-2/2, înscris în cartea funciară 
cu nr.25748 şi terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea 
funciară cu nr.25769; 

- referatul de aprobare nr. 13280 din 16.12.2022 întocmit de Primarulcomunei 
Puchenii Mari la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionăriiprin licitaţie publică a 
terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totala de 
24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, 
identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic; 

- Raportul de specialitate nr.13281 din 16.12.2022 al Biroului Urbanism Cadastru 
Agricultura la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totala de 
24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, 
identificate cu nr. cadastral 25748 si nr. cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic; 

- Raportul de evaluare nr.9824 din 17.10.2022, pentru estimarea valorii depiaţă a 
terenurilor in suprafaţă totală de 24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile: terenul în 
suprafaţă de 14,07 ha situat în T15, P 86-2/2, înscris în cartea funciară cu nr.25748 şi 
terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea funciară cu 
nr.25769;, aparţinând domeniului privat alcomunei Puchenii Mari; 

- Regulamentul (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera şi a absorbtiilor rezultate din activitati legate de exploatareaterenurilor, schimbarea 
destinatiei terenurilor şi silvicultura in cadrul de politiciprivind clima şi energia pentru 2030 
şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 şi a Deciziei nr. 529/2013/UE; 



r" 

- Comunicarea „Uniti in realizarea uniunii energetice şi a actiunilor climatice
Stabilirea bazelor pentru o tranzitie de succes către o energie curată",COM(2019) 285; 

- Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotararea de Guvern nr. 890 din data de 29.07.2003 privind aprobarea„Foii de 
parcurs in domeniul energetic din Remania"; 

- Hotărârea Guvernului nr.1535 din data de 18.12.2003 privind strategia 
devalorificare a SRE; 

Hotărârea Guvernului nr. 1232 din 14 decembrie 2011 pentru 
aprobareaRegulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru 
energiaelectrică produsa din surse regenerabile de energie; 

- Hotărârea Guvernului nr. 958 din 18 august 2005 pentru modificareaHotărârii 
Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energieelectrica din surse 
regenerabile de energie si pentru modificarea şi completareaHotărârii Guvernului nr. 
1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare aproducerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie; 

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privindorganizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentrumodificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cumodificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil republicată, cu modificările şicompletările 
ulterioare; 

- art. 466 alin. (8), art.467 alin.(5) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codulfiscal 
republicată, cu modificările si completările ulterioare 

În conformitate cu: 
- prevederile art.108 lit) b), 129 alin.(2) lit. b) şi c), alin.(6) lit. a), art.139 alin.(1), 

art. 297 alin.(1) lit. b), art 302-330 şi 362 din Ordonanţa de Urgenţă aGuvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completărileulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1). lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 
aGuvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completărileulterioare; 

Consiliul local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea terenurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 24,07 ha, 
situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr.25748 si nr.25769, identificate cu 
nr.cadastral 25748 si nr. cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă Raportul de evaluare pentru estimarea valorii de piaţă pentru 
concesionarea terenurilor în suprafaţa totală de 24,07 ha, situate în extravilanul satului 
Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. 
Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic, întocmitde P.F.A. Niţă Dumitru, 
conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 








