
R O M Â N I A                                                                             Nr. 2080/11.04.2022 
JUDEŢUL GALAŢI           
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul 
„ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE 

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

 

 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 parteneriatului (UAT COMUNA BĂLENI, UAT COMUNA 
CUCA, UAT COMUNA FRUMUȘIȚA, UAT COMUNA REDIU, UAT COMUNA 
SCÂNTEIEȘTI și UAT COMUNA SUHURLUI, județul Galați) în vederea realizării în comun a 
proiectului ,,Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale pe teritoriul comunelor 
Băleni, Cuca, Frumușița, Rediu, Scânteiești și Suhurlui, județul Galați’’  .   
 În temeiul art.136 alin.(8) din Odonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare ;  

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.2, art.3, art.4, alin.(1) lit.e, alin.(3), alin.(8), alin.(9) 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.89 alin. (8), art.287 lit.b din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ținând cont de: 
 Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



 Prevederile art.7 alin.(13) din Legea 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 art.1 alin. (3), ca unitățile administrative-teritoriale 
să încheie acorduri de parteneriat, în temeiul art.89 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și se obligă ca în termen de un 
an de la data semnării acordurilor să înființeze Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în 
vederea solicitării includerii în program a obiectivelor de investiții. 

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 parteneriatului (UAT COMUNA BĂLENI, UAT COMUNA CUCA, UAT 
COMUNA FRUMUȘIȚA, UAT COMUNA REDIU, UAT COMUNA SCÂNTEIEȘTI, UAT 
COMUNA SUHURLUI), Conform Acordului de parteneriat prevăzut în anexa nr.1 la 
prezentul raport; 

*Asocierea se constituie în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții ,,Înființare 
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale pe teritoriul comunelor Băleni, Cuca, 
Frumușița, Rediu, Scânteiești și Suhurlui, județul Galați’’ și depunerea proiectului pe 
platform MDLPA- Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’; 

*Aprobarea desemnării UAT Comuna Scânteiești ca lider al parteneriatului și 
semnarea/transmiterea tuturor documentelor emise și solicitate în numele și pentru 
parteneriat de către reprezentantul legal al UAT Comuna Scânteiești.   

 

Întocmit 
C. Sandu 

 


