ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.55
din 23 septembrie 2020
privind : aprobarea Expertizei tehnice Partea I și Partea a II a , a obiectivului :
”Punerea în evidență a consumurilor de apă tehnologică și a altor categorii de
consumuri , diferite de cele ale abonaților , la instalația aparținând Sistemului public de
alimentare cu apă din localitatea Cuca , județul Galați .” potrivit Anexelor 1 și 2 .
__________________________________________________________________________
Iniţiator : Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;
Numărul şi data proiectului de hotărâre: 5030 din 18.09.2020 ;
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.5030
din 18 septembrie 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.5033 din 18 septembrie 2020;
Având în vedere avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local;
Având în vedere deciziile Camerei de Conturi a judeţului Galaţi nr. 9/2013 /3/10.10.
2016 şi nr.31/10.10.2016 ;
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 nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu
modificările si 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 Expertiza tehnică Partea I și Partea a II a, a obiectivului : ”Punerea
în evidență a consumurilor de apă tehnologică și a altor categorii de consumuri , diferite de
cele ale abonaților , la instalația aparținând Sistemului public de alimentare cu apă din
localitatea Cuca , județul Galați .” potrivit Anexelor 1 și 2 parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Galaţi , în termenul prevăzut de lege și o va pub
lica în Monitorul Oficial local .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Pavel Maricel
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar, Marin Angelică

