
 
 R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     
COMUNA CUCA                                                      Înregistrat la nr.2212 din 15.04.2022 
P R I M A R , 
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar familiilor cu 
domiciliul în comuna Cuca, județul Galați ,   pentru copiii nou născuți  .  
______________________________________________________________________ 
    Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020    a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
______________________________________________________________________  

Pentru stabilirea cuantumului  stimulentului financiar  familiilor noilor născuți din 
comună , avem în vedere atât  importanța acestui demers pentru ajutorarea acestor familii  
cât și  posibilitatea bugetului local de a suporta această cheltuială , în condițiile în care , 
bugetul local în prezent susține demararea unor proiecte  de dezvltare locală , precum și 
contracte încheiate pe care trebuie să ne le asumăm , cum sunt: Spații de depozitare bunuri 
ce aparțin patrimoniului comunei Cuca , județul Galați ; Modernizarea străzilor pe care a 
fost înființat sistemul de alimentare cu apă și canalizare ; Amenajare loc de joacă ; Stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice ; Modernizarea sistemului de iluminat public ;  
Continuarea lucrărilor la sediul primăriei ; Sistem de supraveghere video stradal; Înființare 
rețea de  distribuție a gazelor naturale , precum și altele .    

Acesta este și motivul pentru care vin cu propunerea de a acorda un stimulent celor 
îndreptățiți să primească , în sumă de 1500 lei . 

         
Având în vedere  HotărâreaConsiliului local Cuca  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, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021; 

Având în vedere art.258 alin(3) și art.263 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil , 
republicată , cu modificările și completările ulterioare ;  

Având în vedere Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere art.2 alin.(1) , art.(5) lit.m) , art.9 alin.(1) lit.b) alin.(2) din Legea 
asistenței sociale nr.292/2011 , cu modificările și completările ulterioare ;  
 În temeiul art.155 alin.(4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ , cu modificările și comletările ulterioare ;  
 Propun inițierea proiectului de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar 
familiilor cu domiciliul în comuna Cuca, județul Galați ,   pentru copiii nou născuți  . 

Faţă de acestea  solicit   raport de specialitate  compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate ,  detaliat  pe venituri și cheltuieli ale bugetului local , pe capitole , 
articole și aliniate .          
  De asemenea solicit aviz favorabil  celor trei  Comisii   din cadrul Consiliului local . 
 Pe cale de consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. 
(4), lit. a) , ale art.139 alin.(1) , 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 
completărileulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa ordinară din 20 aprilie 2022    
prezentul  proiect de hotărâre .  
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 


