
  
 
 
 
 
 
           
           H O T Ă R Â R E A Nr.48 
                din  28 iulie 2022  . 
 
privind:  aprobarea investiției ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public 
local prin Programul creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public AFM 
2022 , în Comuna Cuca, Județul Galați.”                                               
 __________________________________________________________________________              
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul  Galați ;               
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 3827 din 21.07.2022 ; 
 

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţa ordinară din 28 iulie 
2022 , legal constituită    ; 

 
  Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.3827 din 21 
iulie 2022  ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.3831 din 21 iulie 2022    ;  

Având în vedere  avizul favorabil   al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local Cuca ; 

Având în vedere Ghidul de finanțare privind îmbunătățirea calității mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine 
o eficiență energetică ridicată , aflat în consultare publică;        
 Având în vedere cu Hotărârea Consiliului Local  nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea 
bugetului local  pe anul 2022; 
 Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  pe anul 
2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021; 
 Având în vedere art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată cu modificările și compăletările ulterioare;  
  Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
comletările ulterioare  și a Normelor metodologice de aplicare a legii , aprobate prin  Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016 , cu modificările și completările ulterioare;    

Având în vedere  art.129 alin.(2) lit. c), alin.(7) lit.n) precum   şi art.139 alin.(3) lit.e) din  
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări   ;   
 În temeiul art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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  realizarea investiției ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat 
public local prin Programul creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public AFM 
2022 , în Comuna Cuca, Județul Galați.”        

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

 



 Art. 2. Primarul comunei Cuca , județul Galați , va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri .  
  Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată,  în termenul prevăzut de lege , Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Galaţi, primarului comunei și va fi publicată în Monitorul Oficial local prin 
grija secretarului comunei Cuca . 
 
 
 
 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
     Consilier Nedelcu Ionel  
 
 
 
 
           
              Contrasemnează 
                      Secretar UAT, Marin Angelică 


