
 
 
 
 
 
 
 

 H O T Ă R Â R E A  Nr.33 
                din  25 iunie 2020   . 

 
privind: aprobarea realizării lucrărilor pentru alimentarea cu energie electrică a 
obiectivului de investiții: „Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna 
Cuca, județul Galați ”.          
___________________________________________________________________________ 
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul  Galați ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :  ; 

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă ordinară  ; 
 

  Având în vedere  referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrată la nr.3394 
din 19 iunie 2020 ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.3398 din 19.06.2020 ; 

Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local ;  
Urmare a adresei emise de APĂ CANAL Galați nr. 15341/10.06.2020 privind acceptul de 
racordare la locul de consum „Pompe apă”, cu un tablou omologat prevăzut cu contor pentru 
alimentarea cu energie electrică a obiectivului de investiții „Extindere alimentare cu apă – 
Zona Satul Nou, în Comuna Cuca, județul Galați„   

Deoarece în Devizul general al obiectivului în capitolul Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului, nu au fost incluse cheltuielile aferente alimentării cu energie 
electrică a obiectivului,  respectiv cheltuielile aferente racordării la reţelele electrice de interes 
public; 
 Având în vedere Ordinul nr. 22/2020 pentru modificarea Regulamentului privind 
racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;  

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 5 pentru anul 2020; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 25.02.2020 privind adoptarea 

bugetului local pe anul 2020; 
Având în vedere Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  
Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 

2741/2011 privind aprobarea reglementării tehnice Normativul I7/2011 pentru proiectarea, 
execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor; 

Având în vedere Standardele de performanță pentru activitățile de furnizare, distribuție 
și transport a energiei electrice aprobate de ANRE; 
 Având în vedere Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. e) precum   şi art.139 alin.(3) lit.e) din  
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ  ;      
 În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 
   Adoptă  prezenta  H O T Ă R Â R E :  
 
 Art.1.Se aprobă  realizarea lucrărilor pentru alimentarea cu energie electrică a 
obiectivului de investiții: „Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou,  în comuna 
Cuca, județul Galați. 
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de primarul comunei 
Cuca .  
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată,  în termenul prevăzut de lege , Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Galaţi,  și va fi publicată în Monitorul Oficial local,  prin grija 
secretarului comunei Cuca . 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      
Consilier  Negerea Gheorghe                  

            
                     
            Contrasemnează  

                    Secretar UAT, A. Marin  
 

 


