
 

 

 

 

 

         H O T Ă R Â R E A Nr.42 
              din  23 iunie 2022  
 
Privind : aprobarea servituții subterane de îngropare cablu LES 110 KV pentru S.C. 
Green Breeze SRL București, ce se va realiza pe drumuri de exploatare din comuna 
Cuca , județul Galați,  aferente unei investiții ce se va desfășura  pe raza mai multor 
localități. 
_________________________________________________________________________________

 Iniţiator : Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ; 
 Numărul şi data  proiectului de hotărâre :3244 din 15 .06.2022;  
 
 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară, legal 
constituită  ;  
 
 Având în vedere  Referatul de aprobare al  iniţiatorului proiectului de hotărâre , 
înregistrat la nr.3244  din 15 iunie 2022   ;  
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului  de specialitate al primarului comunei ,   înregistrat la nr. 3255 din 15.06.2022     ;  
 Având  în vedere  Rapoartele de avizare  ale Comisiilor de specialitate  ale Consiliului 
local al comunei Cuca ; 
 Având în vedere solicitarea cu nr.8 din 12.05.2022 a S.C. Greean Breeze SRL  cu 
sediul în București , sector I, str. Gheorghe Lazăr, nr.8, parter , ap.1, cam.5,  J40/1146/2021, 
CUI  RO43610924 , înregistrată la UAT comuna Cuca  la nr.2653 din 12.05.2022;  
 Având în vedere Certificatul de urbanism nr.120 din 25.11.2021 emis de Consiliul Județean 
Galați , în scopul obținerii autorizației de construcție pentru investiția ”  ”CONSTRUIRE TRASEU 
CABLU SUBTERAN (LES 110KV) PE RAZA COMUNELOR: SMÂRDAN, CUCA, 
REDIU, PECHEA,CUZA-VODĂ,SLOBOZIA-CONACHI ȘI SCHELA PENTRU 
RACORDARE LA SEN A CEE GREEN BREEZE99,2MW ( lucrările se realizează în UAT 
Smârdan,UAT Cuca , UAT Rediu, UAT Pechea , UAT Cuza Vodă , UAT Slobozia Conachi, 
UAT Schela .)  
 Având în vedere Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare ;     
 Având în vedere cu Hotărârea Consiliului Local  nr.1 din 27.01.2022 privind 
adoptarea bugetului local  pe anul 2022; 
            Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022;    
  Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                    
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. e) și f) , alin.(6) lit. a)  din  Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;     

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   



 În temeiul art. 139 alin.(1) și alin.(3) lit.g) precum și art.196 alin.(1) lit.a)  din  
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ;  
 
 
   Adoptă prezenta  : H O T Ă R Â R E      
            
 Art.1.Se aprobă servitutea subterană pentru  îngropare cablu LES 110 KV solicitată de  
SC Green Breeze SRL cu sediul în București ,  pentru drumurile de exploatare din comuna 
Cuca , județul Galați , după cum urmează : De nr.559/1 în lungime de 85 m și De nr.1158 în 
lungime de 15 m.  
 Art.2. Beneficiarul servituții va urmări ca  după îngroparea cablului să  aducă la starea 
inițială drumul,  calitatea lucrării  neperturbând accesul pe sectoarele de drumuri respective. 
 Art.3.  Cu  ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  însărcinează  
primarul comunei.         
 Art.4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată  Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi, 
primarului comunei, beneficiarului Greean Breeze SRL  și va fi publicată în Mnitorul Oficial 
local,  în termenul prevăzut de lege ,   prin grija secretarului comunei.  

 
  
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
       Consilier Ionel Nedelcu  
 
 
  
         CONTRASEMNEAZĂ , 
           Secretar UAT , A. Marin  
      


