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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării reevaluării Devizului general  la 
obiectivul de investiții ”Sediu primărie în comuna Cuca , județul Galați ”.      
    
 

 Subsemnata,   Dimofte Ana Maria ,  conducătorul compartimentului financiar contabil , 
impozite , taxe și registratură și Nacu Maria consilier achiziții publice în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării reevaluării Devizului general  , la obiectivul de investiții 
”Sediu primărie în comuna Cuca , județul Galați ” și în temeiul  art.136 alin.(8) lit.b)  din  
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;   
             
 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 
2022; 
             Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022 ; 

 Având în vedere  art.155 alin.(4) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ   ;         
 

Față de acestea considerăm  oportun și legal  inițierea prezentului proiect de hotărâre . 
Potrivit prevederilor sale  vor fi inițiate  demersurile legale  în vederea atragerii  de  fonduri de la 
Compania națională de Investiții  unde este necesar prezentarea  alături de  expertiza cu  stadiul  
lucrărilor realizate  precum și a cheltuielilor efectuate  până la această dată  și Devizul general 
reactualizat în vederea obținerii finanțării necesare continuării lucrărilor ;      

În temeiul art.136 alin. (1) și art.155 alin.(3) lit.d)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative;  

 În consecință solicităm  comisiilor de specialitate să acorde aviz favorabil  proiectului de 
hotărâre , iar membrilor consiliului local să dezbată și să aprobe prezentul proiect de hotărâre .  
 
 INSPECTOR  PRINC.       CONSILIER A.P. 
     A.M. Dimofte            M. Nacu  
   


