
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H O T Ă R Â R E A  Nr.64 
                din 15 decembrie  2020     
 

 
privind:  aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului  ”Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Suhurlui, 
comuna Rediu, comuna  Cuca, județul Galați„ ce urmează a fi realizat în cadrul 
parteneriatului  aprobat de cele trei unități administrativ teritoriale . 
______________________________________________________________________ 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 6211 din 09.12.2020   .  
  

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

  Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.6211 
din 9 decembrie  2020     ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.6216 din 9 decembrie 2020;  

Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local ;  

Având în vedere Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin 
Decizia de punere în aplicare C(2015) 4823, modificată prin Deciziile Comisiei Europene nr. 
C(2020 2016 din 27.03.2020, C(2020) 4680 din 07.07.2020, C(2018) 8890 din 
12.12.2018,C(2018) 2096 din 29.03.2018;        
 Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență 
în operare,precum și integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, aferent 
Axei Prioritare 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și 
gazelor natural, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului 
Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, Programul Operațional 
Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene 
nr. 936/2020, cu modificările aduse prin Ordinul nr. 1097/16.09.2020; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al comunei Rediu nr.11 din 15.12.2020 
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a documentației tehnico economice aferentă 
obiectivului de investiții „Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna 
Suhurlui, comuna Rediu, comuna  Cuca, județul Galați„ 

Având în vedere Hotărârea  Consiliului local al comunei  Suhurlui nr.8 din 15.12.2020 
privind aprobarea documentației tehnico economice aferentă obiectivului de investiții 
”Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Suhurlui, județul Galați” 
din cadrul parteneriatului pentru „Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în 
comuna Suhurlui, comuna Rediu, comuna  Cuca, județul Galați„ 
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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  :   
 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 nr.98/2016  privind achizițiile publice , cu modificările și 
completările ulterioare ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.395/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016 ;  
 Având în vedere legea nr.24/200 privind normele de tehnică legislativă  pentru 
elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2) lit.b)  precum și alin.4 lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ 
 
  Adoptă  prezenta  H O T Ă R Â R E :  
 
 Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico-economici ai proiectului  
”Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Suhurlui, comuna Rediu, 
comuna  Cuca, județul Galați„ ce urmează a fi realizat în cadrul parteneriatului  aprobat de 
cele trei unități administrativ teritoriale . 
 Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico-economici ai proiectului: 
„Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Cuca, județul Galați” în 
cadrul parteneriatului pentru „Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în 
comuna Suhurlui, comuna Rediu, comuna  Cuca, județul Galați„   
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de  primarii comunelor 
partenere . 
 Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei Prefectului . judeţul Galaţi și 
primarilor comunelor  Suhurlui , Rediu și Cuca   prin grija secretarului comunei Cuca  și va fi 
publicată în  Monitorul oficial local .  
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      

              Consilier  Arghir Iordache                
          
           
 
 
                    
 

Contrasemnează  
           Secretar gen UAT , Marin Angelică 
 



 


