
 
 
 
 
 
 

 
 H O T Ă R Â R E A  Nr.14 

                     din  22 februarie 2022  . 
 

privind:  aprobarea realizării reevaluării Devizului general  la obiectivul de investiții 
”Sediu primărie în comuna Cuca , județul Galați ”.   
______________________________________________________________________              
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul  Galați ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 891 din 14.02.2022 ; 

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă ordinară  ; 
 

  Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.891 
din 14 februarie 2022 ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.899 din 14 februarie 2022   ;  

Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local ;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.25 din 26.04.2018 privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului ”Sediu primărie în comuna Cuca , județul 
Galați ”. 
   Având în vedere cu HCL nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2021; 
             Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022 ; 
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) , e), alin.(7) lit.p)  precum   şi art.139 alin.(3) 
lit.e) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare  ;           
 În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă 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  realizarea reevaluării Devizului general al obiectivului de investiții 
”Sediu primărie în comuna Cuca , județul Galați ”.   
            Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de primarul comunei 
Cuca .  
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată,  în termenul prevăzut de lege , Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Galaţi, primarului comunei și va fi publicată în Monitorul Oficial local,   
prin grija secretarului comunei Cuca . 
  

   
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
  Lenuța Lepădatu      
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