
   
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.3246 din 15.06.2022 
CO MUNA CUCA  
P R I M A R, 
 
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
 La proiectul de hotărâre 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’’ 
___________________________________________________________________________ 
Vlad  Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  

 
  

  
Având în vedere Hotărârea nr.77 din 16 decembrie 2021 privind aprobarea realizării 

Studiului de fezabilitate, a Proiectului tehnic și detaliilor de execuție, precum și a serviciilor 
de asistență tehnică  pentru obiectivul ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
Comuna Cuca, Județul Galați’’ emis de către Consilul Local al Comunei Cuca, Județul Galați; 
 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 privin 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 art.2 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ghidul de finanțare a Programului, 
obiectivul, scopul și indicatorii de performanță sunt: 

1. Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a 
vehiculelor cu energie electrică; 

2. Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice; 

3. Programul vizează dezvoltarea transporturilor ecologic; 
Indicatorii de performanță ai Programului sunt: 

a. Numărul de stații de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat 
la numărul de vehicule electrice, înmatriculate pe teritoriul României; 

b. Calitatea de CO2 diminuată prin instalarea stațiilor.     
Având în vedere art.3 alin. (1) și (2) din Ghidul de finanțare a Programului privind sursa 

de finanțare pentru derularea Programului; 
Având în vedere Legea bugetului de stat nr.15 pentru anul 2021 ;  
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17 /2021 privind adoptarea bugetului 

locl pe anul 2021;           



 Având în vedere art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, republicată cu modificările și compăletările ulterioare , potrivit căruia :    
 Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
comletările 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 ;    ” 

 În considerarea celor de mai sus,  propun spre aprobare proiectul de hotărâre 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’’ 
 

 Faţă de acestea solicit  avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local şi  
raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 
 

 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 ordinară din 16 decembrie 2021  prezentul  proiect de hotărâre. 

 
 

 
     P R I M A R ,  
                 Vlad Mihăiţă  


