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HOTĂRÂREA NR. 44 
DIN 21.04.2021

privind: acordul Consiliului Local Unirea pentru constituirea unei ipoteci în favoarea
CEC BANK S.A. asupra bunurilor proprietatea S.C. GERATELECTRONIC S.R.L.
aduse în participațiune în parcul fotovoltaic în baza contractului de asociere în 
participațiune nr. 32/07.12.2012 

 Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 21.04.2021
Având în vedere:
-  Cererea S.C. GERATELECTRONIC S.R.L. nr. 26/31.03.2021, înregistrată la Primăria 
comunei Unirea cu nr. 1653/07.04.2021 prin care solicită acordul pentru constituirea unei 
ipoteci in favoarea CEC BANK S.A.;
- Contractul de asociere în participațiune pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic pe teritoriul 
UAT Unirea nr. 32/07.12.2012 încheiat în baza HCL nr. 56/29.11.2012 privind asocierea în
participațiune a UAT Unirea si SC GERATELECTRONIC SRL 
- Opinia legala nr. 209/15.04.2021 a domnului avocat Bardaș Marcel 
- Raportul de aprobarea al primarului comunei Unirea,
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
- prevederile art. 1949 – 1954 din Codul Civil;
- prevederile art. 108 lit. „e”, art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (4) lit. „f”, art. 129 alin. (7) lit. „r”
și art. 129 alin. (9) lit. „a”   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Consiliul Local Unirea în calitate de asociant în participațiune  îți exprimă acordul 
favorabil privind constituirea unei ipoteci în favoarea CEC BANK asupra bunurilor
proprietatea S.C. GERATELECTRONIC SRL aduse în participațiune în parcul fotovoltaic în 
baza contractului de asociere în participațiune nr. 32/07.12.2012 
Art.2. Consiliul Local al comunei Unirea va accepta, în caz de executare silită, încheierea unui 
act adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 32/07.12.2012 prin care terțul 
adjudecator să devină asociat alături GERATELECTRONIC, acesta continuând să răspundă 
față de UAT UNIREA în solidar cu terțul adjudecator față de îndeplinirea și respectarea 
integrală a contractului de asociere în participațiune nr. 32/07.12.2012 până la încetarea 
acestuia, indiferent de cauza de încetare.
Art.3. Secretarul general al comunei va comunica celor în drept prezenta hotărâre. 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
TOPCIU GEORGETA BADIU RODICA ALINA


