
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI      Înregistrat  la nr.3245 din 15.06.2022 
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea servituții subterane de îngropare 
cablu  LES 33 KV si aducerea acestora la starea inițiala,  amenajarea drumurilor  de 
șantier, din interiorul parcului eolian , pe care se vor transporta componentele 
turbinelor eoliene și cele ale stațiilor de transformare la cerințele impuse de 
transportatorii autorizați, pe drumuri de exploatare aparținând UAT comuna Cuca , 
județul Galați .   
___________________________________________________________________________ 
 Subsemnatul  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin 
Încheierea  civilă nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
  

 Având în vedere solicitarea cu nr.19 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.43/5613 din 17.06.2021 emis de Consiliul 
Județean Galați , în scopul obținerii autorizației de construcție pentru investiția ”  ” ,, CONSTRUIRE  
CENTRALĂ ELECTRICĂ COMPUSĂ DIN TURBINE EOLIENE, DRUMURI ACCES , 
PLATFORME MONTAJ/ÎNTREȚINERE , STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE 
(PROPRIE), CONDUCTORI ELECTRICI( LES) PENTRU INTERCONECTAREA 
ACESTORA LA STAȚIA ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE (PROPRIE) ȘI LES 110KV 
PE RAZA COMUNELOR FRUMUȘIȚA, CUCA,SMÂRDAN.    
 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;    
 În temeiul art.155  alin.(5) lit.c) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;   
            Consider legal și  oportun iniţierea proiectului de hotărâre   privind aprobarea servituții 
subterane de îngropare cablu  LES 33 KV si aducerea acestora la starea inițiala,  amenajarea 
drumurilor  de șantier, din interiorul parcului eolian , pe care se vor transporta componentele 
turbinelor eoliene și cele ale stațiilor de transformare la cerințele impuse de transportatorii 
autorizați, pe drumuri de exploatare aparținând UAT comuna Cuca , județul Galați .    
 Pe  teritoriul administrativ al comunei Cuca cablul subteren va fi introdus pe 
următoarele sectoare de drumuri : De 31/2 NC 102820 ; De 18  , NC 102815 ; De 21 NC 
102818 ; De 31/1 NC 102819 ; De97/1 NC 101209 ; De 191 NC 104519 ; De 192 NC 
104147; De 451  , De 454 , De 578/1 NC  102391 , De 450/1 NC 102389; De 450/2 NC 
102390;  DE 578  NC 102395 ; De 575/1 NC 102392 ; De 451/1 NC 102385; De 455/1 NC 
102384 ; De 585 NC 102393 ; De 560/1 NC 102386 ; De 559 ; De 463 ; De 590/1NC 102387;  
De 587 NC 102388; De 583 NC 102394 ;  
 

 



 Faţă de acestea  solicit raport de specialitate   compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  şi avizul favorabil al  Comisiilor de specialitate  din 
cadrul Consiliului local . 

 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art. 129 alin.(4) lit. e) și 
f) , alin.(6) lit. a)   și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și 
să aprobe în  şedinţa ordinară din  23 iunie 2022 , prezentul  proiect de hotărâre.  

 

 

     P R I M A R ,   
     Vlad Mihăiţă 


