
 
 
 
 
 
 
 
 
    H O T Ă R Â R E A   Nr.41 
    din  21 iulie 2020  
 
privind : aprobarea elaborării studiilor de teren și a documentației tehnico-economice 
faza D.A.L.I. pentru creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente și a utilizării 
energiei din surse regenerabile a clădirilor publice, respectiv Grădinița Cuca și Școala 
Gimnazială Sf. Gheorghe din Comuna, județul Galați și depunerea spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020.  
___________________________________________________________________________ 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă  – primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul şi data proiectului de hotărâre: 3756 din 13 iulie 2020   ;  
 
 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;  
 
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator , înregistrată  la nr.3756 
din 21 iulie 2020   ;  
 Având în vedere raportul de specialitate  întocmit de  compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.3757  din 13 iulie 2020   ;  
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului 
local;  
 Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 
3.l - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B - clădiri publice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 
– 2020; 
 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 art.44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,  
republicată, cu modificările si completările ulterioare  ;      
 Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
completările ulterioare ;   

Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) și d)  precum   şi art.139 alin.(3) lit.a) 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 elaborării studiilor de teren și a documentației tehnico-economice 
faza D.A.L.I. pentru creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente și a utilizării 
energiei din surse regenerabile a clădirilor publice, respectiv Grădinița Cuca și Școala 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   
 



Gimnazială Sf. Gheorghe din Comuna, județul Galați și depunerea spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 -2020.       
  Art. 2 Se aprobă Nota conceptuală  (Anexa nr. 1) și  Tema de proiectare  (Anexa nr. 2) 
pentru obiectivul de investiţii: „Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile la Școala Gimnazială Sf. Gheorghe din 
sat Cuca, comuna Cuca, județul Galați„       
 Art. 3. Se aprobă Nota conceptuală  (Anexa nr. 3) și a Tema de proiectare (Anexa nr.4) 
pentru obiectivul de investiţii: „Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile la Grădinița din sat Cuca, comuna Cuca, 
județul Galați„ 
 Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Art.5. Secretarul comunei va comunica  prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi , în termenul  prevăzut de lege  și o va publica în Monitorul Oficial local .  
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     
     consilier Gheorghe Negrea  
 
 
              
  

CONTRASEMNEAZĂ 
          Secretar UAT , A. Marin  
 


