
 

 

 

 

 

 

    H O T Ă R Â R E A Nr. 21                               
             din  13 aprilie 2022    

privind : aprobarea parteneriatului pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA 
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR 

BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL 
GALAȚI” 

___________________________________________________________________________ 
Inițiator : Vlad Mihăiță primarul comunei Cuca , județul Galați ;  
Numărul și data proiectului de hotărâre : Nr.2077 din 11.04.2022 
 

 Consiliul Local al comunei CUCA, întrunit în ședința extraordinară de îndată din 13 aprilie 
2022, legal constituită ;  

 Având în vedere : 

 -  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre  înregistrat la nr.2077 din  11 
aprilie 2022; 

            - Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate , înregistrat la nr. 2080 din 11 aprilie 2022   ;  

 -  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cuca , 
județul Galați;  
 Luând în considerare :  
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.89 alin.(8),  art.129 alin.(2) lit.b) și e) alin.(9) lit.c) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;  
 În temeiul art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit.d) și f) precum art.196  lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare:  
 

    Adoptă prezenta : H O T Ă R Â R E : 
 

 Art. 1. Se aprobă parteneriatul format din comunele Băleni, Cuca, Frumușița, Rediu, 
Scânteiești și Suhurlui, Județul Galați, pentru primirea finanțării și implementarea activităţilor 
aferente proiectului: „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE 
NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, 
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SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL GALAȚI”, care va fi depus spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

 Art. 2. Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA 
INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR 
BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL 
GALAȚI”, va putea fi modificat în funcție de exigențele finanțatorului raportate la modificările 
legislative, cu acordul tuturor partenerilor. 

 Art. 3. Lider de asociere al parteneriatului format din comunele Băleni, Cuca, Frumușița, 
Rediu, Scânteiești și Suhurlui, Județul Galați, este Comuna Scânteiești, Județul Galați. 

 Art. 4. Se desemnează Domnul Bute Ghiorghe, primar al comunei Scânteiești, ca 
reprezentant legal al liderului asocierii și al proiectului „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ 
DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR BĂLENI, 
CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL GALAȚI”  în 
relația cu finanțatorul, cât și în relația cu terții. 

 Art. 5. Rolurile şi responsabilităţile în implementarea proiectului fiecărui membru al 
parteneriatului (lider de asociere și parteneri) format din comunele Băleni, Cuca, Frumușița, Rediu, 
Scânteiești și Suhurlui, Județul Galați, vor fi stabilite în ACORDUL DE PARTENERIAT ce 
urmează a fi semnat. 

 Art. 6. Partenerii acordului de parteneriat se obligă ca în termen de 1 an de la data semnării 
acordului de parteneriat să înființeze Asociația de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării 
includerii în Programul Național Anghel Saligny a obiectivelor de investiții. 

 Art. 7. Primarul comunei Cuca  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, Instituției  Prefectului județul Galați, primarului comunei și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și în Monitorul Oficial local  

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        
    Lenuța Lepădatu 

          CONTRASEMENEAZĂ 
          Secretar  gen. A.Marin  
 


