
 
 
 
 
 
 
 
 
    H O T Ă R Â R E A   Nr.44 
    din  6 august 2020  
 
privind : aprobarea actualizării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cuca pentru 
perioada 2014-2020 cu proiecte de investiții prioritare. 
___________________________________________________________________________ 

Iniţiator :  Vlad Mihăiţă  – primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul şi data proiectului de hotărâre: 4121 din 03.08. 2020   ;  
 
         Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă extraordinară ;  
 
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator , înregistrată  la nr.4121 
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.4201 din 3 august 2020    ;  
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului 
local;  

Având în vedere HCL nr. 54 din 27.10.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 
locală a comunei Cuca pentru perioada 2014-2020, document cadru de programare a 
politicilor de dezvoltare durabilă, la nivelul Comunei Cuca, județul Galați și portofoliul de 
proiecte și investiții prioritare stabilit pentru dezvoltarea localităț    
 Având în vedere Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
372/2005 privind performanța energetică a clădirilor; 

Având în vedere Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;  
 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 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, 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 :  
  

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



 Art.1. Se aprobă actualizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cuca pentru 
perioada 2014-2020 cu proiecte de investiții prioritare , prin completarea cu un capitol și 
anume: Îmbunătățirea eficienței energetice a activităților și infrastructurii de pe teritoriul 
administrativ al comunei Cuca , județul Galați , potrivit  Anexei   la prezenta hotărâre,  parte 
integrantă din aceasta .  
 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Art.3. 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  
 


