
   

 

 

     

H O T Ă R Â R E A   Nr.56  
    din 20 octombrie 2020  .  
 
privind: aprobarea acordării unui număr de douăsprezece echipamente electronice 
(tablete )  Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe” comuna Cuca, în vederea desfășurării 
procesului educațional online.        
___________________________________________________________________________
 Iniţiator :  Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5431 din 15.10.2020 .  

 
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară  ;  
 

 Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator, înregistrată la nr.5431 
din 15 octombrie 2020 ;   
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de  conducătorul compartimentului 
de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.5433 din 15 
octombrie 2020;  
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local Cuca;  

Având în vedere  Hotărârea Guvernului nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19.          
 Având în vedere adresa nr. 1376 din 06.10.2020, înaintată de conducerea Școlii 
Gimnaziale „Sf Gheorghe” comuna Cuca, județul Galați , prin care solicită acordarea de 
tablete necesare elevilor  în procesul de învățământ online ;      
 Având în vedere Hotărârea nr. 617 din data de 05.10. 2020 privind măsurile adoptate 
în cadrul ședinței extraordinare de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Galați;            
  Având în vedere Hotărârea nr. 632 din data de 07.10.2020 privind măsurile adoptate 
în cadrul ședinței extraordinare de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Galați prin care se instituie măsura de carantinare pentru comuna Cuca, județul Galați, pentru 
o perioadă de 14 zile;         
 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  art.129 alin.(4) lit. a) , alin.(7) lit.a) și h) 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 RÂ R E  :  
 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   



 Art.1. Se aprobă  acordarea unui număr de douăsprezece echipamente electronice 
(tablete )  Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe” comuna Cuca, în vederea desfășurării procesului 
de învățământ școlar  online.      

Art.2. Cele douăsprezece tablete vor fi procurate prin  valorificarea bonificației 
acordate de furnizorul de servicii de telefonie ,  în baza contractului de servicii  existent .  
 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Cuca .  
 Art.4 . Secretarul comunei va comunica  prezenta hotărâre  Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi  , în termenul prevăzut de lege  și o va publica în Monitorul oficial local .  
 
 
   PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ ,  
       Consilier Pavel Maricel  
 
 
 
  

CONTRASEMNEAZĂ , 
         Secretar UAT , A.Marin 


