
 
 

 

 
 

       H O T Ă R Â R E A Nr.22    
 din 13 aprilie 2022.  

 
 Privind: aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a 

obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE 
GAZE NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR BĂLENI, CUCA, 
FRUMUȘIȚA, REDIU, SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL GALAȚI” pentru 
finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL 
SALIGNY”.   
___________________________________________________________________________ 
Inițiator : Vlad Mihăiță primarul comunei Cuca , județul Galați ;  
Numărul și data proiectului de hotărâre : Nr.2091 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.2091 
din  11 aprilie 2022; 
            - Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate , înregistrat la nr. 2092 din 11 aprilie 2022   ;  
 -  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cuca , 
județul Galați;  
 Luând în considerare: 
 - prevederile OUG nr. 95/2021   privind   aprobarea  Programului   Național   de 
Investiții „Anghel Saligny”;  
 - prevederile Ordinului MDLPA nr.278/167/2022 privind   aprobarea Normelor 
metodologice  pentru  punerea în  aplicare a prevederile OUG  nr.95/2021  privind aprobarea 
Programului  Național de Investitii „Anghel Saligny” pentru categoria de investiții prevăzută 
la art.4 alin (1) lit. e).  
           -prevederile H.C.L. nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 
           -prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.d)  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) 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 : 
 

   

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



 Art. 1. Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE 
REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL 
COMUNELOR BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, SCÂNTEIEȘTI ȘI 
SUHURLUI, JUDEȚUL GALAȚI” în vederea includerii la finanțare prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă depunerea Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții 
„ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE 
TERITORIUL COMUNELOR BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, 
SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL GALAȚI” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 
 Art. 3. (1) Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții 
„ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE 
TERITORIUL COMUNELOR BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, 
SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL GALAȚI”,  precum și valoarea totală a 
investiției în cuantum de 164,466,788.36 lei ( TVA inclus), conform Anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE 
REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL 
COMUNEI CUCA, JUDEȚUL GALAȚI”,  precum și valoarea totală a investiției în 
cuantum de 27,483,969.06 lei ( TVA inclus), conform Anexei nr.3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 Se aprobă asigurarea de la bugetul local al comunei Cuca a sumei de 
753,882.75 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului. 
 Art. 5 (1) Se împuternicește primarul comunei Scânteiești, dl. Bute Ghiorghe, ca 
reprezentant legal al liderului asocierii, să semneze toate actele necesare pentru depunerea 
cererii de finanțare. 
 (2) După înființarea ADI – ului, dl. Bute Ghiorghe va fi Președintele Asociației de 
dezvoltare Intercomunitare formată din comunele BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, 
SCÂNTEIEȘTI, SUHURLUI și va semna toate documentele pentru obținerea finanțării și 
implementarea proiectului. 
 Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Scânteiești și aparatul de specialitate.  
 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Galați și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și publicare în Monitorul Oficial local . 

 
 

                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
                                                          Lenuța Lepădatu        
      
 
 
     Contrasemnează,                                                          
         Secretar gen. A.Marin 
 


