
R O M Â N I A                                                                             Nr. 2092/11.04.2022 
JUDEŢUL GALAŢI           
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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”.   
 Subsemnatul Sandu Cristian, având funcția de Insp. Protecție Civilă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului 
de hotărâre 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’’ 

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
nr.30813 din 07.03.2022, cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  și al Ministrului 
Energiei nr.278/167/2022 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021, respective pentru categoria de 
investiții ,,sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusive a branșamentelor, precum și a 
racordului la sistemul de transport al gazelor naturale’’ 
 Având în vedere prevederile art.2 și art.4 alin. (1) lit.e și art.6 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ,,Anghel 
Saligny’’. 
 Având în vedere prevederile art.4, alin.(3) și art. 6 din Anexa la Ordinul Ministrului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333 din 21.09.2021 pentru arobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’, 
pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a-d din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 95/2021; 
  Având în vedere prevederile art.44 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 Ținând cont de: 
 Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul 
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile art.285 lit.a, art. 287 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativăpentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în 
administrația public, republicată; 
Prevederile art.5 alin. (1) lit.a din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informațiile de 
interes public; 
 Având în vedere oportunitatea finanțării obiectivului de investiții ,,Înființare rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale pe teritoriul comunelor Băleni, Cuca, Frumușița, 
Rediu, Scânteiești și Suhurlui, județul Galați’’ prin Programului Național de Investiții 
,,Anghel Saligny’’, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, se impune conform normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobat prin Ordinul nr. 
278/167/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 07.03.2022, aprobarea cererii 
de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’ și a Devizului 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’’; 

În baza prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului  Local al 
UAT Comuna Cuca dezbaterea și adoptarea proiectului de hotarâre privind: 

*aprobarea 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 includerii la finanțare prin Programul 
Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezentul raport; 

* aprobarea depunerii 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; 

*aprobarea devizului 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 164.466788,33 Lei (TVA inclus), conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezentul raport; 

*aprobarea devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții, aferent Comunei 
Cuca, precum și valoarea totală a investiției în cuantum de 27.483.969,05 lei (TVA inclus), 
conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul raport; 

*aprobarea asigurării de la bugetul local al Comunei Cuca, suma de 753.882,75 lei (TVA 
inclus), reprezentând cofinanțarea la bugetul total al proiectului, reprezentând cheltuieli 
neeligibile; 



*Împuternicirea primarului Comunei Scânteiești, dl. Ghiorghe Bute, ca reprezentant legal 
al liderului asocierii, să semneze toate actele necesare pentru depunerea cererii de 
finanțare. 
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