
  
 
 
 
 
 
 
 
    H O T Ă R Â R E A   Nr.42 
    din 6 august  2020  
 
privind : aprobarea proiectului și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 
(D.A.L.I) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la 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„ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – 
clădiri publice. 
___________________________________________________________________________ 

Iniţiator :  Vlad Mihăiţă  – primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul şi data proiectului de hotărâre: 4118 din 3 august 2020     ;  
 
          Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară ;  
 
 Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de iniţiatorul proiectului de hotărâre , 
înregistrat  la nr.4118 din 3 august  2020   ;  
 Având în vedere raportul de specialitate  întocmit de  compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.4146 din 3 august 2020    ;  
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului 
local;  

Având în vedere Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 – 2020 - Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - 
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;  

Având în vedere HCL nr. 41/21.07.2020 privind aprobarea elaborării studiilor de teren 
și a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru creșterea efecienței 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. 
 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;  

 R O M Â N I A 
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       Adoptă prezenta  H O T Ă R Â R E :  
  

Art.1.Se aprobă  proiectul 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 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, 
nr. apelului de proiecte POR/776/3 

Art.2. Se aprobă  documentația  de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici la 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 valoarea totală a proiectului 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, în cuantum de 
1.759.154,67 lei (inclusiv TVA); 

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumelor necesare conform anexei, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 
minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum conform anexei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului 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.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului 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 pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul local; 

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.7. Se împuternicește dl. Mihăiță Vlad , primarul comunei Cuca, județul Galați , să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Comuna Cuca. 

Art.8. După recepția obiectivului de investiții, Comuna Cuca își asumă 
responsabilitatea ca administrator unic de a întreține clădirea reabilitată și modernizată. 
Cheltuielile de întreţinere a clădirii, determinate de uzura provocată de exploatarea în condiții 
normale se vor asigura de la bugetul local pentru menținerea parametrilor tehnici recepționați 
la finalizarea proiectului. 
 Art.9.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Art.10. Secretarul comunei va comunica  prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi ,  precum și altor instituții abilitate 1în termenul  prevăzut de lege  și o va 
publica în Monitorul Oficial local .  
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     
     consilier Gheorghe Negrea  
 
              
  

CONTRASEMNEAZĂ 
          Secretar UAT , A. Marin 


