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COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
 
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 
aferenți obiectivului de investiţii ”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de 
iluminat public in 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 necesitatea  modernizării permanente a serviciilor de utilități publice 

către populație pe raza  unității administrative teritoriale , prin implementarea de obiective 

de investiții. 

Având în vedere ghidul solicitantului aferent Programului "Iluminat Public" 2022 
privind îmbunătățirii calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu effect de seră prin 
utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficiență energetică ridicată; 

Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se 
asigură integral sau în completare de la bugetele locale, se aprobă de către autorităţile 
deliberative. La alineatul (4) se prevede că ordonatorii principali de credite, pe propria 
răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în 
continuare, indiferent de sursa de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora.  
             Având în vedere art.155 alin.(5) lit.d)  din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;  
  
  Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiţii ”Creșterea eficientei energetice a 
infrastructurii de iluminat public in comuna Cuca , județul Galați .” 
 
 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 
de îndată  din  18 august 2022  prezentul  proiect de hotărâre.  
 
 
 
     P R I M A R ,  
                 Vlad Mihăiţă  
 
 


