
 

 
 
 
 
 
 

 
 

          H O T Ă R Ă R E A  Nr.54                             
  din 18 august 2022                  

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investiţii    
 ”Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Cuca 
 , județul Galați .   
___________________________________________________________________________  
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;                     
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :4288 din 17.08.2022 .                                                                                                                            
  

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţa de îndată din 
18.08.2022, legal constituită;   
  

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Vlad Mihăiță  la proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii 
”Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Cuca , județul 
Galați, ” înregistrat la nr.4288 din 17 august 2022;    

Luând în considerare raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate , înregistrat la nr.4289 din 17 august 2022;    

Având în vedere Rapoartelke de avizare ale  Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Cuca ;  

Având în vedere  art. 44 alin.(1) şi alin. (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si a   
 Având în vedere  Hotărârea  Guvernului nr.907/2016 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;   
  Având în vedere  art. 129 alin. (2) lit.b),  alin. (4) lit.d), alin.(7) lit.n) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
 În temeiul art.139 alin. (1 ) și (3) lit.a),  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 proiectul ” Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de 
iluminat public in comuna  Cuca , județul Galați . ”. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din cadrul devizului general, aferenti 
obiectivului de investiţii: ”Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public 
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in comuna Cuca , județul Galați , ”, elaborata de SC Atria Concept SRL  şi care se constituie 
ca anexă a prezentei hotărâri, după cum urmează 
 a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 1,013,795.88 lei,  
din care C+M: 913,737.78 lei, contributie proprie 5,111.56 lei, cheltuieli neeligibile 8,684.32 lei. 
 b) Durata de execuţie a lucrărilor: 12  luni.  
 Art.2. Cu  ducerea la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se  însărcinează 
primarul comunei  .  
 Art.3. Secretarul comunei   va comunica  prezenta hotărâre   Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi și primarului comunei  în  termenul prevăzut de lege și o va publica în Monitorul 
Oficial local. 
 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
    consilier Negrea Gheorghe  
 
 
 
                   Contrasemnează 
                                   Secretar gen.A.Marin  
 
 
 
 
 
 

Adoptată în şedinţa  de îndată din data de 18 august 2022  cu un număr de 7 voturi pentru, din 7 

consilieri prezenţi, din numărul total de 11  în funcţie. 

  


