
 

 
R O M Â N I A  
JUDEȚUL GALATI 
COMUNA CUCA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.15 

din 22 martie 2022 
 

privind: accesul public, gratuit la investitia „Modernizarea retelei de drumuri de interes 
local in comuna Cuca, judetul Galati, pentru strada Valea Adanca”. 
Inițiator : Vlad Mihăiță ,  Primarul comunei Cuca, județul Galați. 

Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului de hotărâre : 1545 din 15.03.2022 

 
 Consiliul local al comunei Cuca, întrunit în ședința ordinara din data de  22 

martie 2022 , legal constituită ;  
 
Având în vedere Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre ,  

înregistrat la numărul 1545 din 15 martie 2022 ;  
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat la nr.1551 din 15 martie 2022;  

Având în vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate. 
 Având în vedere Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 - 
LEADER,  subMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
dezvoltare locală; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cuca nr.62 din 28 septembrie 2018 
privind implementarea proiectului ,,Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în 
Comuna Cuca, județul Galați, pentru Strada Valea Adâncă’’. 
 Având în vedere Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C1920072R 2107 218 05 -
252 din data de 12.09.2019, încheiat între UAT comuna Cuca și Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale; 
 Având în vedere Strategia de Dezvoltare a comunei Cuca aprobată prin HCL nr.54 din 
27 octombrie 2015; 
 Având în vedere Contractul de lucrări nr.3024 din 26 mai 2020, încheiat între UAT 

comuna Cuca și S.C. GENDAV S.R.L.;  
 Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6191 din 09 

decembrie 2020; 
   Având în vedere cu HCL nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2022; 
             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 prevederile art 129 alin.( 2) lit. b) si alin. (4 lit.) d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

In temeiul  art. l39 alin. (1) si alin 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 
 
  Adoptă prezenta H O TĂ R Â R E   : 

 
Art.1.  Se aprobă accesul public, gratuit, pentru o perioada de 5 ani la investiția 

„Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Cuca, județul Galați, pentru 
strada Valea Adâncă”, investiție finanțată prin FEADR, subMăsura 19.2, conform 
contractului de finanțare nr. C1920072R210721805252/12.09.2019, constituită dintr-un drum 
sătesc, respectiv: 

- Strada Valea Adâncă, sat Cuca, comuna Cuca 
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  

primarul comunei Cuca , dl. Vlad Mihăiță . 
Art.3. Prin grija secretarului UAT comuna Cuca ,  prezenta hotărâre  se comunică  

Instituției Prefectului - județul  Galați , primarului comunei Cuca și va fi publicată în 
Monitorul oficial local , în termenele prevăzute de lege . 
 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
   consilier  Lenuța Lepădatu  
 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 
              Secretar UAT, A. Marin   


