
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr. 3826 din 21.07.2022 
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției  ,,Dotarea cu panouri fotovoltaice a 

Căminului Cultural pentru alimentarea cu energie electrică prin  Programul Național 
de Redresare și Reziliență’’ 

__________________________________________________________________________  
Subsemnatul  Mihăiţă Vlad   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin 
Încheierea  civilă nr.76/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  

 În vederea continuării lucrărilor de extindere și modernizare a sistemului de iluminat 
al clădirilor aflate în domeniul public  al comunei  Cuca , județul Galați . 
  
 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern 209 din 14 februarie 2022 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului 
României nr 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență;         
 Având în vedere Ghidul de finanțare aflat în consultare publică, potrivit căruia 
solicitanții eligibili sunt participanții din cadrul Programului, UAT organizate la nivel de 
comună, orașe sau municipii. 

 Obiectivul principal al programului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice, 
motivat de faptul că sectorul energiei și cel al eficienței energetice sunt între cele mai 
problematice și cu provocări majore pentru obiectivele climatice și pentru asigurarea tranziției 
verzi. Programul Național de Redresare și Reziliență adresează prin două componente 
consistente aceste domenii: C5 –Valul renovării și C6-Energie. 

Componenta 6 – Energie propune 6 reforme și 6 tipuri principale de investiții . 
Reformele acestui domeniu de aplicare sunt: 
- Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și 

susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile 
private în producția de electricitate din surse regenerabile; 

- Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul 
energetic; 

- Bugetarea verde; 
- Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor 

viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare; 
- Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism 

sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie și de creștere a rezilienței; 
 Creșterea competitivității și de carbonizare a sectorului de încălzire-răcire;  
  Având în vedere cu H.C.L. 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;    
 În temeiul art.136 alin. (1) și art.155 alin.(3) lit.d)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative ;   
 Propun autorității deliberative proiectul de hotărâre privind  aprobarea investiției  
,,Dotarea cu panouri fotovoltaice a Căminului Cultural pentru alimentarea cu energie electrică 
prin  Programul Național de Redresare și Reziliență’’ 
 Faţă de acestea solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul  
aparatului de specialitate  şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local . 
   
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (2), lit. c)  
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 28 iulie  2022   prezentul  proiect de hotărâre.  
 
 

   
     
     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad 
 


