
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.2091 din 11.04.2022     
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
          REFERAT DE APROBARE  
  
La proiectul 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”________________________________________________________________ 
 Subsemnatul  Mihăiţă Vlad   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat 
prin Sentinţa civilă nr.76/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
__________________________________________________________________________ 
 
  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’’; 
 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.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’’. 
 În temeiul art.155 alin.(5) lit.d) și h ) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 Față de acestea solicit compartimentului de  resort  din cadrul aparatului de specialitate 
întocmirea raportului  prevăzut de lege .   

 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art. 90 alin.(1) , art.129,  
alin. (4), lit. a)  și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să 
aprobe în  şedinţa extraordinară de îndată din 13 aprilie 2022    prezentul  proiect de hotărâre. 

     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad 
 


