
 
 
 
 
 
       
          H O T Ă R Â R E A  Nr.18 
     din  22 martie  2022 
 privind: aprobarea  investiției ,,Amenajare loc de joacă în comuna Cuca, județul 
     Galați’’ . 
___________________________________________________________________________ 
 Iniţiator: Vlad Mihăiță – primarul comunei Cuca, județul Galați ;   
 Proiect de hotărâre înregistrat sub.nr.1548 din 15 martie 2022;  
 
 Consiliul Local al comunei Cu judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară din data      
de  22.02.2022,  legal constituită; 
 
 Având în vedere Referatul de aprobare  a iniţiatorului proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.1548 din  15 martie 2022  ; 
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate , înregistrat la nr.1554 din 15 martie 2022; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate  ale Consiliului 
Local al comunei Cuca ;  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cuca nr. 2 din 27 ianuarie 2022 privind 
aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual de achiziții publice al 
comunei Cuca, județul Galați, pentru anul 2022; 
 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 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
  Având în vedere  art.129 alin.(7) lit.c) și p)   din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;     
  În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.e) 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 investiția ” Amenajare loc de joacă în comuna Cuca, județul Galați”; 
 Art.2. Se aprobă devizul general al investiție potrivit Anexei la prezenta hotărâre , 
parte integrantă din aceasta .   
 Art.3. Primarul comunei Cuca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Judeţul Galaţi , 
primarului comunei Cuca , şi se va publica în Monitorul Oficial local prin grija secretarului  
UAT  comuna Cuca .  
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