
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Nr.2612 din 11.05.2022  
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 

REFERAT DE APROBARE   
 

La  proiectul  de  hotărâre  privind   aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al comunei Cuca , județul Galați. 
 
 

Vlad Mihăiţă – primarul comunei  Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa 
civilă nr.96/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
__________________________________________________________________________ 

 
 În lumina schimbărilor legislative majore  privind organizarea şi funcţionarea 

administraţiei publice din  ţara noastră şi anume publicarea Codului administrativ, aprobat 
prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 , ale Ordinului MDLPA nr.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 
,ale Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu noile prevederi înscrise în  Codul 
administrativ ;  
 Faţă de acestea :  

 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  ; 
  Consider oportun şi legal  iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea  
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cuca , judeţul  
Galaţi, potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezentul referat de aprobare.  
  
  Faţă  de  acestea solicit  avizul favorabil  al  Comisiilor  de  specialitate  din 
cadrul Consiliului local. 
 

  În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art. 90 alin.(1) , 
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. 

 
     P R I M A R ,  
     Vlad Mihăiţă 


