
 
 
 
 
 
 
            H O T Ă R Â R E A  Nr.7   
            din 22 februarie 2022 
 
privind: alegerea viceprimarului comunei Cuca, județul Galați .                                                                                                                             
___________________________________________________________________________ 
Iniţiator: Vlad Mihăiță – primarul comunei Cuca, județul Galați ;   
Proiect de hotărâre înregistrat sub.nr.884 din 14.02.2022  
 
 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.884 din 14 februarie 2022  ; 
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate , înregistrat la nr.892 din 14 februarie 2022; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al comunei Cuca ;   
 Având în vedere Ordinul nr.541 din 30.10.2020 a Prefectului  județului Galați privind 
constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Cuca, județul Galați ;   
 Având în vedere  art.129 alin. (3) lit.b) , art.148, precum și art.152 alin.(2) din  
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare   ;            
 Având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art.196 alin.(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.  (1) Se alege dl.Căruceru Cezar , consilier local , în funcția de viceprimar al 
comunei Cuca , județul Galați .         
 (2) Alegerea domnului Căruceru Cezar  în funcția de viceprimar se face pe durata 
mandatului  Consiliului local.         
 (3) Atribuțiile viceprimarului se vor stabili prin dispoziție a primarului .  
 Art.2.  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 .      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
    Lenuța Lepădatu       
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