
    

 

 

 

       H O T Ă R Â R E A  Nr.44 
                       din 23 iunie 2022 . 
 
privind: aprobarea participării comunei Cuca, județul Galați la ,,Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități’’, a documentației 
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Achiziționare și 
amplasare stații de reîncărcare vehicule electrice comuna Cuca, județul Galați’’. 
______________________________________________________________________________              
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul  Galați ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :3246 din 15.06.2022 ; 
 
 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă ordinară , legal 
constituită  ; 

 

 Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.3246 din 
15 iunie 2022 ;   
 Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.3257 din  15 iunie 2022  ;  
 Având în vedere  Rapoartele de avizare ale Comisiilor  de specialitate  din cadrul 
Consiliului local ;  
 Având în vedere Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 760 din 
17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind aprobarea Ghidului de 
finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ.  
 Având în vedere Legea bugetului de stat nr.15 pentru anul 2021 ;  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17 /2021 privind adoptarea bugetului 
local pe anul 2021;            
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
 d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;        
 Având în vedere art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată cu modificările și completările ulterioare , potrivit căruia :     

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



 Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
completările ulterioare ;           
 Având în vedere Hotărârea Guvernului  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului - cadru din  Legea nr.98/2016  privind achiziţiile publice ;  
 Având în vedere Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. e) precum   şi art.139 alin.(3) lit.e) din  Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 
    În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă 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  participarea Comunei Cuca , județul Galați  la „Programul privind 
reducerea emisiilor  de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în localităţi”, finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.  
 Art.2. Se vor asigura şi susţine din bugetul local cheltuielile neeligibile  ale proiectului, 
în valoare de 118.174,21 lei (inclusiv TVA). 
 Art.3. Se aprobă documentaţia tehnico—economică, faza Studiu de Fezabilitate 
,caracteristicile principale şi indicatorii tehnico—economici ai obiectivului de investiţii, cuprinşi 
în anexa nr.1 privind descrierea sumară a investiţiei,respectiv valoarea totală a investiţiei fiind de 
498.174,22 lei (inclusiv TVA), din care C+M - 498.174,22lei (inclusiv TVA), anexă care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art.4. Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi implementarea investiţiei ”Achiziționare și 
amplasare stații de reîncărcare vehicule electrice în comuna Cuca, județul Galați’’. 
 Investiţia se justifică ca făcând parte din Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localităţi” având un impact pozitiv pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, prin stimularea utilizării vehiculelor electrice. 
 Art.5. Se aprobă contractarea finanţării în cazul în care proiectul este selectat spre 
finanţare şi se desemnează reprezentantul legal al comunei Cuca  care este potrivit legii primarul 
acesteia, domnul Vlad Mihăiță pentru a reprezenta solicitantul UAT comuna Cuca în  relaţia cu 
Autoritatea — Administraţia Fondului pentru Mediu; 
 Art.6.Comuna Cuca  se angajează  să întocmească documentaţia de achiziţie publică, 
organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi cerinţelor din ghidul solicitantului; 
 Art.7. Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot 
apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului pentru implementarea în 
condiţii optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora, care nu pot fi 
finanţate  din bugetul de proiect şi fără de care proiectul nu poate fi implementat ; 
 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Cuca cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate .  
 



 Art.9.Secretarul UAT  comuna Cuca , va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituției Prefectului – județul Galați , primarului comunei Cuca și o va publica în Monitorul 
Oficial local la termenele prevăzute de lege  . 
 
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
    Consilier Ionel Nedelcu   
 
 

 

     

           Contrasemnează   
         Secretar UAT, Marin Angelică 
  

 


