
R O M Â N I A                                                                             Nr.2623 din 11.05.2022 
JUDEŢUL GALAŢI           
COMUNA CUCA  
P R I M A R  

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ,, Digitalizarea UAT 
Comuna Cuca, județul Galați’’. 
 Subsemnatul Sandu Cristian, având funcția de Insp. Protecție Civilă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului 
de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Digitalizarea UAT Comuna Cuca, județul 
Galați’’ și în temeiul art. 136 alin. (8) lit. (b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 Având în vedere Planul Național de Redresare și Reziliență 2022 – Componenta 10 I.1.2. 
Activități eligibile pentru infrastructuri TIC, implementarea conceptului de Smart Village –
Accesare finanțare- 

1. Solicitanți eligibili 
Unitățile administativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 
privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv: municipii 
reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune. 

2. Activități eligibile: 
 Funcționar public virtual; 
 Servicii ,,Cloud’’ – platform cloud online pentru utilizare de către administrația publică; 
 Platformă de servicii publice digitale; 
 Sistem de înregistrare și emitere a documentelor – permite înregistrarea și emiterea 

documentelor online, semnături electronice, etc. 
 Centrul urban de date și monitorizare în timp real a stării orașului (corelată cu baza de date 

GIS de la PUG); 
 Aplicația City (aplicație pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel 

local) 
 Plata online a taxelor și impozitelor; 
 Sistem de planificare online – site web care permite programarea online a cetățenilor la 

diverse ghișee APL; 
 Chioșcuri de informare a serviciului public. 

Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

Scopul acestei hotărâri este de a dezvolta o administrație sănătoasă, care este în slujba 
comunității și comunică transparent prin digitalizare proiectele, hotărârile și altor acte ce implică 
comunitatea din comună. Totodată, prezenta hotărâre își propune să mărească gradul de 
responsabilitate al administrației publice față de cetățean, stimularea participării active a 
cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, creșterea gradului de trasparență la nivelul 
administrației publice locale și facilitarea interacțiunii cetățeanului cu Primăria Comunei Cuca. 
       În baza prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului  Local al 
UAT Comuna Cuca dezbaterea și adoptarea proiectului de hotarâre privind aprobarea 
obiectivului de investiții ,, Digitalizarea UAT Comuna Cuca, județul Galați’’ 
 

Întocmit, 
C. Sandu 


