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    RAPORT DE SPECIALITATE .  
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea  realizării a două foraje de observații și 

control pentru urmărirea calității apelor subterane din influența stației de epurare din comuna 

Cuca , județul Galați . 

 
   Subsemnatul Sandu Cristian având funcția de Insp. Protecție Civilă al UAT comunei 
Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind aprobarea  
realizării a două foraje de observații și control pentru urmărirea calității apelor subterane din 
influența stației de epurare din comuna Cuca , județul Galați  şi în conformitate cu prevederile 
art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 Având în vedere adresa nr.17102 din 07.07.2022 a Agenției pentru Protecția Mediului 
Galați  prin care se  face cunoscut că pentru obținerea  autorizației de mediu , UAT comuna 
Cuca are obligația realizării a două foraje de observații și control .  
 Având în vedere Procesul verbal de constatare  încheiat de către reprezentanții  
Serviciului de Gospodărire a Apelor Galați , prin care la punctul 2. Măsuri dispuse de 
autoritatea de gospodărire a apelor , la subpunctul 2.1. este înscrisă ca măsură Realizarea a 
două foraje de observații și control pentru urmărirea semestrială a calității apelor subterane  
din zona de influență a stației de epurare , în vederea conformării  cu prevederile Legii Apelor 
nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare  , art.17 . lit.d) . Acestea  vor fi 
amplasate în amonte  și aval de stația de epurare și direcția de scurgere a apei subterane . 
 Având în vedere Avizul de gospodărire a apelor nr.170 din 17.10.2017  privind 
”Înființare rețea de canalizare ( stație de epurare și rețea de canalizare ) în comuna Cuca , 
județul Galați ” emis de A.B.A Prut Bârlad , modificat potrivit Avizului nr.220/29.11.2018 ;  
 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.875 din 24.02.2021 privind 
execuția lucrărilor de construcții aferente investiției  ”Înființare rețea de canalizare ( stație de 
epurare și rețea de canalizare ) în comuna Cuca , județul Galați ”. 
 Având în vedere Autorizația de gospodărire a apelor nr.49 din 21.04.2021 pivind 
”Alimentarea cu apă în localitatea Cuca, comuna Cuca , județul Galați ”  
             Având în vedere art.155 alin.(5) lit.c)  din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;  
 Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021  pentru anul 2022; 
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2022 ;     
 Față de acestea considerăm oportun şi legal  iniţierea prezentului proiect de hotărâre,  
prin aplicarea prevederilor sale se  va obține autorizația de mediu pentru funcționarea 
obiectivului de canalizare .  
 Faţă de cele prezentate solicităm  Comisiilor de specialitate să acorde aviz  favorabil 
proiectului  de hotărâre , iar membrilor Consiliului local să dezbată prezentul proiect de 
hotărâre iar în final să hotărască.  
 
          ÎNTOCMIT,      
                C. Sandu   


