
 
 
 
 
 
 
 
     H O T Ă R Â R E A Nr.9 
                 din 22 februarie 2022 
 
privind : încheierea unor polițe de asigurare de viață și sănătate pentru membrii 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cuca, județul Galați. 

___________________________________________________________________________ 
Iniţiator: Vlad Mihăiță – primarul comunei Cuca, județul Galați ;   
Proiect de hotărâre înregistrat sub.nr.890 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.886 din 14 februarie 2022  ; 
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate , înregistrat la nr.894 din 14 februarie 2022; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate  ale Consiliului 
Local al comunei Cuca ;  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.23 din 26.04.2018 privind 
reorganizarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cuca , judeţul 
Galaţi;  
 Având în vedere Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
republicată , cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere art.7 lit.d) din  Statutul  personalului voluntar din serviciile de 
urgenţă voluntare, aprobat prin   Hotărârea Guvernului României nr.1579/2005, cu 
modificările și completările ulterioare ;  
   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. (4) lit.a), precum și alin.(7) lit.h) din  Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 :  
 
 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL    



 Art.1. Se aprobă încheierea unor polițe de asigurare de viață și sănătate pentru 
membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cuca, județul Galați. 
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei. 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Judeţul Galaţi , 
primarului comunei Cuca, Inspectoratului Școlar Județean  Galați şi se va publica în 
Monitorul Oficial local prin grija secretarului  UAT  comuna Cuca .  

 
   
   
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
     Lenuța Lepădatu  
            
            
           
 
 
 
 
 
 
            
         CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR UAT ,Marin Angelică 
 


