
 
Hotararea 

 Nr. 58 

Din 29.11.2022  

Privind: aprobarea dreptului de folosinta și servitute de trecere subterana/de 

suprafata asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, 

societatii S.C. Smart Power Generation Alfa S.R.L., in vederea realizarii retelei 

electrice pentru Centrala Electrica FotovoltaicaSPGA3; 

 

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

  Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:262/s/22.11.2022; 

 

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

29.11.2022;  

Având în vedere: 

• referatul de aprobare prezentat de iniţiator 263/s/22.11.2022; 

• raportul de specialitate întocmit de domnul viceprimar Gheonea Grigore 

264/s/22.11.2022; 

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

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

sociala cu nr. 265/s/22.11.2022; 

• adresa nr. 11259 din 21.10.2022 depusa de societatea S.C. Smart Power Generation 

Alfa S.R.L; 

• 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; 

• prevederile art. 22  din Ordinul nr 4/ 18.04.2007 pentru aprobarea  Normei tehnice  

privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor 

energetice-revizia I; 

• art. 129 alin (2) lit.”c” 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 instituirea  dreptului de folosinta și servitute de trecere  

subterana/de suprafata asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul 

Galati, societatii S.C. Smart Power Generation Alfa S.R.L in vederea realizarii retelei 

electrice pentru Centrala Electrica Fotovoltaica SPGA3, pentru: DE 371, DE 641, DE 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL GALATI 

COMUNA CUDALBI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 



643, DE 645, DE 646, DE 648, DE 658, conform anexei nr. 1 , parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

Art.2.- Executantul va avea dreptul de folosire a drumurilor de exploatare agricolă, 

precum şi orice persoană fizică sau juridică, proprietari ai terenurilor din zonele 

nominalizate. 

 

Art.3. -  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. 

 

Art.4. – (1)Drumurile vor fi predate pe bază de proces-verbal către „S.C. Smart Power 

Generation Alfa S.R.L., specificându-se stadiul acestora. 

(2) Drumurile vor fi aduse la forma iniţială după terminarea lucrărilor sau îmbunătăţite şi 

vor fi predate autorităţilor locale pe bază de proces- verbal. 

 

Art.5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Galaţi şi tuturor 

persoanelor interesate, răspunderea în acest sens revenind secretarului general al  

comunei Cudalbi, judeţul Galaţi. 

           

 

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL 

    ARION GABRIELA   ALBU CONSTANTIN 


