
JUDETUL GALATI 
COMUNA CUCA       Nr.2619 din 11.05.2022 
 PRIMAR 
 COMPARTIMENT CONTABILITATE 
 IMPOZITE SI TAXE.  

     
 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor 
de vacanță.  
 
 
            Subsemnata, Dimofte Ana-Maria inspector principal în cadrul compartimentului 

financiar contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cuca, având în vedere solicitarea initiațorului  proiectului de hotărâre privind  organizarea Zilei 

comunei  Cuca și alocarea de la buget a sumelor de bani necesare și în temeiul art.136 alin.(8)  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrtiv , cu modificările și 

completările ulterioare ;   

 Regulamentul se întemeiază pe următoarele prevederi ale Codului Administrativ: 

 - Art. 129, alin (2), lit. b) : consiliul local are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi 

de mediu a comunei;  

- alin (4), lit. a) : aprobă, la propunerea primarului bugetul unității administrativ-teritoriale, 

virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar;  

- alin (7), lit. a-f,: în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, 

potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes local privind: a) educaţia; b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor 

cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială; c) sănătatea; d) cultura; e) tineretul; f) sportul;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale - anexa 

nr.2 - în lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale, sunt prevăzute la pct. 9. Cultura, 

recreere si religie, următoarele : 

 a) servicii culturale:  



 b) servicii recreative si sportive: 

 c) servicii religioase;  

 d) alte servicii în domeniul culturii, recreerii si religiei.  

 Din punct de vedere financiar, finanţarea cheltuielilor pentru organizarea zilei comunei 

Cuca se va face din bugetul local.  

 Se aprobă alocarea sumei de 25.000 de lei din bugetul local pentru desfășurarea 

evenimentului. 

  În aceste condiţii, apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, 
astfel încât proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii anuale a localităţii 
Cuca poate fi supus spre dezbatere şi adoptare. 
 

Față de acestea solicităm aviz favorabil Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
local. 

În consecință solicităm membrilor Consiliului local ca în sedința ordinară din 19 mai 
2022, să dezbată iar în final să aprobe prezentul proiect de hotărâre. 
 

 

 

 

 

INSPECTOR PRINCIPAL , 

Dimofte Ana-Maria 

 

 


