
 

 

 

 
 H O T Ă R Â R E A  Nr.28 

       din  21 mai 2020   . 
 

privind: aprobarea achiziţionării unei fântâni arteziene pentru dotarea parcului din 
centrul comunei . 
__________________________________________________________________________  
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2823 din 14.05.2020   
________________________________________________________________________ 

 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă  ordinară ; 
  Având în vedere  Referatul de aprobare prezentat de inițiatorul proiectului de hotărâre 
, înregistrat la nr.2823 din 14 mai 2020 ;     
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.2830 din 14 mai 2020 ;   
 Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.54 din 24.10.2019   privind 
gospodărirea comunei Cuca , județul Galați .  
 Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 5  pentru anul 2020; 
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 25.02.2020 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2020 ;  
 Având în vedere Legea 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
completările ulterioare ;      
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) precum   şi art.139 alin.(3) lit.a) 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 Ă R Â R E :  

 Art. 1.  Se aprobă achiziţionarea unei fântâni arteziene pentru dotarea parcului din 
centrul comunei .          
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Cuca .  
 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi și o va publica în Monitorul Oficial local ,  în termenul prevăzut de lege.  
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      
consilier  Nicolaie Nedelcu       
                 
      Contrasemnează 
                 Secretar gen., A.Marin  
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