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    RAPORT DE SPECIALITATE .  
 
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  
funcţionare  a  Consiliului  local  al  comunei   Cuca , judeţul  Galaţi. 
 
 

 Subsemnatul, Marin Angelică , secretarul UAT comuna Cuca , județul Galați , având 
în vedere, solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Cuca , județul 
Galați și în  temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 pricind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    
   

 Având în vedere Hotărârea Consiliului local al comunei Cuca, județul Galați  nr.56 
din 24.10.2019 privind reactualizarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local Cuca ;  

Având în vedere art.25, al.(2) din Anexa nr.2 la  Ordinul MDLPA 25/2021 pentru 
aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

Având în vedere prevederile art.129, al.(1), al.(2), lit.a), al. (3), lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art.155 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ; 
 Considerăm  oportun şi legal  iniţierea prezentului proiect de hotărâre privind 
aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cuca , 
judeţul  Galaţi,  prin faptul că se va asigura cadrul legal în ce privește întreaga activitate 
desfășurată de consiliul local.  
  
  

 În consecinţă solicităm membrilor Consiliului local ca în temeiul  art.129,  alin. (3), lit. 
a)  și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  
şedinţa  ordinară din 19 mai 2022  prezentul  proiect de hotărâre. 

 
     SECRETAR UAT,  
         Marin Angelică  
 


