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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției ”Clasarea grupului 
de fântâni cu cumpănă din comuna Cuca , județul Galați , în punctul Pe lac” . 

Subsemnatul Sandu Cristian,  inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind aprobarea 
realizării investiției ”Clasarea grupului de fântâni cu cumpănă din comuna Cuca , județul Galați , 
în punctul Pe lac” .și în temeiul  art.136 alin.(8) lit.b)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ ;                 

 Având  în vedere Legea nr.422/2001 privind privind protejarea monumentelor istorice 
republicată , cu modificările și completările ulterioare ;       
 Având în vedere Ordinul 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare 
şi inventariere a monumentelor istorice ;        
 Având în vedere art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată cu modificările și compăletările ulterioare , potrivit căruia :    ” 

Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi 

interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, 

se aprobă de către autorităţile deliberative.”       
 În temeiul art.136 alin. (1) și art.155 alin.(3) lit.d)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative ;       
 Față de acestea considerăm  oportun și legal  inițierea prezentului proiect de hotărâre.  
Potrivit prevederilor sale  vor fi inițiate  demersurile legale  în vederea   instituirii  unui regim de  
protecție a unui astfel de monument  istoric reprezentativ pentru istoria  locală  și realizarea 
documentației de clasare a acestui obiectiv deosebit de important pentru continuitatea așezării 
noastre.            
 În temeiul art.136 alin. (1) și art.155 alin.(3) lit.d)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative; 

 În consecință solicităm  comisiilor de specialitate să acorde aviz favorabil  proiectului de 
hotărâre , iar membrilor consiliului local să dezbată și să aprobe prezentul proiect de hotărâre .  

     INSPECTOR ,  
         C. Sandu  
       
   


