
 

 

 

 
  

H O T Ă R Â R E A  Nr.68 
                                                  din  22 decembrie 2020   
 
privind: aprobarea  elaborării studiilor de teren și a documentației tehnico-economice - 
faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de canalizare, în comuna 
Cuca, județul Galați„ 
 
============================================================= 

            Iniţiator  : Vlad Mihăiţă   -  primarul  al  comunei Cuca  , judeţul Galaţi  
            Nr. de  înregistrare  şi  data  depunerii  proiectului :6375 din 18.12.2020 
============================================================== 

Consiliul Local al comunei Cuca, judetul Galati întrunit in şedinta  extraordinara .  
 

 Având în vedere  referatul de aprobare prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.6375 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.6380 din 18 decembrie  2020 ;  
            Având în vedere avizul favorabil  al Comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului 
local Cuca ;           
 Având în vedere Hotarârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 

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 achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Având în vedereHotărârea Guvernului nr.395/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii 98/2016 ; 
Având în vedere Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările și completările ulterioare ;  
Având în vedere  art.129 alin.(4) lit.d) precum și alin.(7) lit.n)  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 elaborarea studiilor de teren și a documentației tehnico-economice - 
faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de canalizare, în comuna 
Cuca, județul Galați„ 
 Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.3. Secretarul comunei   va comunica  prezenta hotărâre   Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi și primarului  și o va publica în Monitorul Oficial local ,   în  termenele  
prevăzut de lege . 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA             

         Consilier  Arghir Iordache    

                                                    

          

         CONTRASEMNEAZĂ  

                  Secretar  UAT ., A .Marin  

 


