
 
 
 
 
 
 
 
 
    H O T Ă R Â R E A   Nr.46 
    din  6 august  2020  
 
privind : aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare în vederea realizării 
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Înființarea sistemului de 
distribuție a gazelor naturale în comuna Cuca, judeţul Galaţi„ 
___________________________________________________________________________ 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă  – primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul şi data proiectului de hotărâre: 4145 din 03.08.2020   ;  
 
         Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă extraordinară ;  
 
 Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat  la nr.4145 
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. 2020   ;  
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului 
local;  

 Având în vedere HCL nr. 17 din 19 martie 2020 privind aprobarea elaborării studiilor 
de teren și a documentației tehnice faza Studiu de fezabilitate (S.F), respectiv aprobarea 
depunerii spre finanțare prin programele de finanțare disponibile, pentru obiectivul de 
investiții „Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Cuca, județul 
Galați .  

Având în vedere  Avizul de principiu nr. DD 46887/17.09.2018 emis de Societatea 
Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA Mediaș potrivit căruia: „soluția de 
alimentare cu gaze naturale din ST a localității constă în racordarea unui modul SRMP cu o 
capacitate tehnologică Q=2.217 Smc/h, PN=40 bar, amplasat la limita administrativ teritorială 
a localității, racordarea fiind realizată în conducta de înaltă presiune Grivița – Târgu Bujor, 
coordinate STEREO 70: X (717538) și Y (480517)”;     
 Având în vedere Hotărârea Guvernului  nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 

Având în vedere art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată cu modificările și completările ulterioare , potrivit căruia :              
  Având în vedere Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           Având în vedere Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale; 
           Având în vedere Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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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 Nota conceptuală , potrivit Anexei nr.1  și  Tema de proiectare, 
potrivit Anexei nr.2,  în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții "Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Cuca, judeţul 
Galaţi 
 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  
 


