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C O N V O C A T O R 
 

 Se  convoacă membrii Consiliului local Cuca în şedinţă  ordinară  , vineri 26 februarie  
2021  ora  11,00, la sala mare a Căminului cultural ,   după cum urmează :  
  

1. Arghir Iordache   
2. Arghir Traian  
3. Căruceru Cezar  
4. Dimofte Fănică   
5. Gherghe Iulian Dorian  
6. Lepădatu Lenuța   
7. Nedelcu Ionel   
8. Negrea Gheorghe  
9. Pavel Maricel   
10. Şotrocan Melu    
11.  Vlad Gheorghe 

 
 Proiectul ordinii de zi este următorul:  
 

1.Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului local nr.1 din 27.01.2021 
privind  închirierea prin atribuire directă a pășunii proprietatea privată a comunei Cuca , județul 
Galați . 

2. Proiectul de hotărâre privind însușirea valorilor de inventar ale unor obiective  din 
domeniul public al comunei, potrivit rapoartelor de evaluare .  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul UAT comuna Cuca , județul Galați. 

4. Proiect de hotărâre privind  însuşirea  Raportului privind activitatea desfăşurată de 
asistenţii persoanelor cu handicap în semestrul II al anului  2020 , la nivelul comunei Cuca , 
judeţul Galaţi .              
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției  ” Clasarea grupului de 
fântâni cu cumpănă din comuna Cuca , județul Galați , în punctul Pe lac” . 

 6.Proiect de hotărâre privind stabilirea  cotei lunare de combustibil pentru autoturismul 
din dotare precum și pentru celelalte mijloace auto din dotarea  serviciilor  de la nivel local. 
 7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi a contractelor/acordurilor-cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel unității  administrtiv-
teritoriale  comuna Cuca , Județul Galați 

8. Propuneri , întrebări , interpelări .   
  

 P R I M A R ,                                                    
 Mihăiţă  Vlad                                                                                                                              


