
 

HOTARAREA NR. 49 

DIN 22.09.2022 

Privind: aprobarea incheierii unei conventii intre comuna Cudalbi, judetul Galati, 

si societatea  SC SMART POWER GENERATION ALFA  SRL Buzau,  in vederea 

exercitarii drepturilor de uz si servitute pe terenurile afectate de LEA 110 KV 

apartinand UAT  Comuna Cudalbi 

______________________________________________________________ 

 Iniţiator: GHEONEA Grigore, primarul comunei Cudalbi, judetul Galaţi; 

 Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 221/S/14.09.2022; 

Consiliul local al Comunei Cudalbi, judeţul Galati, intrunit in sedinta ordinara in data de 

22.09.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator; 

 Având în vedere: 

          - referatul de aprobare prezentat de iniţiator inregistrat sub nr. 222/S/14.09.2022; 

          - raportul de specialitate întocmit de domnul viceprimar DRUGAN Alexandru 

inregistrat sub nr. 223/S/143.09.2022;  

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate agricultura, economie-finante, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism, munca si protectie sociala 

inregistrat sub nr. 224/S/14.09.2022; 

- adresa nr. 154/14.09.2022 depusa de SC SMART POWER GENERATION 

ALFA  SRL Buzau  inregistrata la primaria comunei Cudalbi, la nr. 8738/14.09.2022; 

 - prevederile art.749-754 si art.755-762 din Codul Civil; 

  - prevederile  art.12,art14,si art 15 din Legea Energiei Electrice si a Gazelor 

Naturale  nr.123/2012, coroborat cu art. 7 alin.1^4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructie; 

- art. 139 alin(3) lit.”g” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ 

In temeiul art. 196 alin(1) lit.” a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul 

administrativ              

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aproba incheierea unei conventii intre comuna Cudalbi judetul Galati, si 

societatea  SC SMART POWER GENERATION ALFA  SRL Buzau,  in vederea 

exercitarii drepturilor de uz si servitute pe terenurile afectate de LEA 110 KV apartinand 

UAT  Comuna Cudalbi, in conditiile stipulate de Conventia cadru, anexa la prezenta 

hotarare. 

 

Art. 2.   Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi să reprezinte prin semnătură, autoritatea 

contractantă, Consiliului Local Cudalbi, la perfectarea contractului de servitute. 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL GALATI 

COMUNA CUDALBI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 



 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Galaţi şi tuturor 

persoanelor interesate, răspunderea în acest sens revenind secretarului comunei Cudalbi, 

judeţul Galaţi. 

          

 

PRESEDINTE SEDINTA  SECRETAR GENERAL 

      PIRLICA ION ALBU CONSTANTIN 


