
 

 

 

 

         H O T Ă RÂ R E A nr.21 
         din 28  aprilie  2020 
 
privind: achiziționarea de produse pentru limitarea răspândirii  virusului COVID -19  
pe teritoriul administrativ al comunei Cuca , județul Galați .  
___________________________________________________________________________ 

Iniţiator – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi; 
 Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre: 2456 din 21 aprilie 2020  ;  
 
              Consiliul local al comunei  Cuca , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară ;  
 
                 Având în vedere  Referatul de aprobare  a iniţiatorului proiectului de hotărâre  
înregistrat la nr.2456 din 21 aprilie 2020  ;  
                Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.2460 din 21 aprilie 2020    ;                 
                Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local ;     

Având în vedere Hotărârile nr.1 din 10.03.2020 și  nr.4 din 1.04.2020  adoptate de  
Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Cuca ;  
 Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență 
nr.6 din 09.03.2020  privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 
coronavirus.  
 Având în vedere Ordonanța Militară nr.4 din 29.03.2020 privind măsurile de prevenire 
și răspândire a COVID – 19 ;  
  Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere Ordonanța de urgență nr.1/2004 privind unele măsuri în domeniul 
managementului situațiilor de urgență ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor de 
risc;  
 Având în vedere art.44 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , 
republicată , cu modificările și completările ulterioare ;  
               Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) precum și  alin.(7) lit.h) din  Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ  ;        
    În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;          
 
  Adoptă prezenta :  H O T A R Â R E  : 
 

 
     Art. 1. Se aprobă achiziționarea de produse pentru limitarea răspândirii  virusului 

COVID -19  pe teritoriul administrativ al comunei Cuca , județul Galați, după cum urmează  : 
achiziționarea unui număr de 50 măști faciale cu o valoare de 600 lei , a cantității de 700  litri 
hipoclorit concentrat cu o valoare  de 4831,40 lei și două atomizoare necesare efectuării 
operațiunii de dezinfecție  a obiectivelor din domeniu public, în valoare de 1339,98 lei , 
valoarea totală a acestor materiale  fiind de 6771,38 lei .   

 R O M Â N I A 
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            Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotârâri se însărcinerază primarul comunei . 
 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul 
Galaţi  ;i o va publica ]n Monitorul oficial local , în termenul prevăzut de lege .  
 
 
 
      
                      PRESEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,   
                                                     consilier Nicolaie Nedelcu  
 
               
          CONTRASEMNEAZĂ                            
                                                                                                                                                     Secretar,A.Marin 


