
 
 
 
 
 
 

  
     H O T Ă R Â R E A  Nr.28       
           din 19 mai  2022 

 
      privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al 
comunei Cuca , județul Galați. 
____________________________________________________________________________  
      Iniţiator: Vlad Mihăiță, primarul comunei Cuca , județul Galați;  
      Nr.înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre: 2612 din 11.05.2022;   
_____________________________________________________________________________   

 
Consiliul local al comunei Cuca , județul Galați , întrunit în şedinţa ordinară din 

data de  19 mai 2022 , legal constituită ;  
 
Având în vedere  Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat la  nr.2612 din 11 mai 

2022; 
Având în vedere  Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.2618 din 11 mai 2022; 
Având în vedere  Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din 

cadrul Consiliului local ; 
Având în vedere art.25, al.(2) din Anexa nr.2 la  Ordinul MDLPA 25/2021 pentru 

aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 
 Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129, al.(1), al.(2), lit.a), al. (3), lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art.139, al.(1) precum și art.196, al.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E : 
 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al 

comunei Cuca , județul Galați, în forma şi conţinutul prevăzut în ANEXA, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
local al comunei Cuca, județul Galați  nr.56 din 24.10.2019.. 
            Art.3. Prevederile  prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Cuca 
, județul Galați. 
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            Art.4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituției Prefectului – județul Galați , 
primarului comunei Cuca şipublicată în Monitorul Oficial local de secretarul  comunei Cuca, 
judeţul Galaţi.   
 
 
                 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
        Consilier  Nedelcu Ionel  
 
 
          
 
             
          
 
         Contrasemneaza  
        Secretar UAT , Marin Angelică 
                                                                                                                                      


