
 
 
 
 
 
 
 
 
    H O T Ă R Â R E A   Nr.67 
    din  22 decembrie  2020  
 
privind : aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare piață 
agroalimentară în comuna Cuca, județul Galați„. 
___________________________________________________________________________ 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă  – primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul şi data proiectului de hotărâre: 6374 din 18.12.2020  ;  
 
         Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă extraordinară ;  
 
 Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat  la nr.6374  
din 18 decembrie 2020   ;  
 Având în vedere raportul de specialitate  întocmit de  compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.6379 din 18 decembrie  2020;  
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului 
local;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului local  nr. 45 din 6 august 2020 privind 
aprobarea realizării studiilor de teren și a documentației tehnico-economice – faza SF pentru 
obiectivul de investiții „Amenajare piață agroalimentară în comuna Cuca, județul Galați„ 
respectiv depunerea spre finanțare prin programe disponibile. 

Având în vedere Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol.                       
  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.44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,  
republicată, cu modificările si completările ulterioare  ;      
 Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
completările ulterioare ;   

Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice;   

Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) și d)  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 :  
  

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



 Art. 1 Se aprobă  documentația  tehnico-economică – faza Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare piață 

agroalimentară în comuna Cuca, județul Galați„. 
Art. 2 Se aprobă Devizul general al obiectivului, parte componentă a documentației 

tehnico-economice, prin care s-a estimat valoarea totală a investiției, ce constituie anexa la 
prezenta hotărâre și structurează pe capitole și subcapitole categoriile de cheltuieli, după cum 
urmează: 

3.864.743,49 lei fără TVA 
4.592.150,36 lei cu TVA 

        Din care C+M 3.925.510,76 lei TVA inclus 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Art.4. Secretarul comunei va comunica  prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi  și primarului în termenul  prevăzut de lege  și o va publica în Monitorul Oficial 
local .  
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     
     consilier Arghir Iordache  
 
 
              
  

CONTRASEMNEAZĂ 
          Secretar UAT , A. Marin  
 


