
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.5323 din 12.10.2022  
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
  
La  proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 
pentru obiectivul de investiții “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 
GESTIONARII INTELIGENTE SI A UTILIZARII ENERGIEI DIN SURSE 
REGENERABILE LA GRADINITA DIN SAT CUCA, COM. CUCA, JUD. GALATI,, 
propus spre finanțare prin Planul National de Redresare și Reziliență – Componenta C10 – 
FONDUL LOCAL 

_____________________________________________________________________
 Subsemnatul  Mihăiţă Vlad   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat 
 prin  Încheierea  civilă nr.96/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  

 
 Având în vedere Nota de fundamentare prin care se propune participarea comunei 
Cuca la “Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – FONDUL LOCAL, 
OPERAȚIUNEA I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea 
de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale”, precum și aprobarea investiției 
și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 
GESTIONARII INTELIGENTE SI A UTILIZARII ENERGIEI DIN SURSE 
REGENERABILE LA GRADINITA DIN SAT CUCA, COM. CUCA, JUD. GALATI;  
 În conformitate cu:          
 -prevederile art. 20, alin. (1), lit.e) si art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile H.G. nr. 907/2016 privind   etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, modificată  si completată. 
 -Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
2612/05.10.2022 pentru aprobarea pentru modificarea și completarea ghidurilor specifice — 
Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență  
componenta C10 – FONDUL LOCAL. 
 -prevederile art. 129 , alin (2) litera  d), alin. (4), lit.d) , alin (6) lit. ”c” din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 57 / 2019 cu modificările si 
completările ulterioare ;          
 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 ; 
 În temeiul  art.155 alin.(3) lit.d)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare ;  ;   
 Propune autorității deliberative proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului si a 
cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții “CRESTEREA EFICIENTEI 



ENERGETICE A GESTIONARII INTELIGENTE SI A UTILIZARII ENERGIEI DIN SURSE 
REGENERABILE LA GRADINITA DIN SAT CUCA, COM. CUCA, JUD. GALATI,, propus 
spre finanțare prin Planul National de Redresare și Reziliență – Componenta C10 – FONDUL 
LOCAL.  

 Față de acestea solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul  
aparatului de specialitate și avizul favorabil comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local Cuca .           
 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art. 90 alin.(1) , art.129,  
alin. (3), 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  şedința extraordinară de îndată din 13 octombrie 2022  prezentul  proiect de 
hotărâre. 
 
 
 
 
     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad 


