
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr. 2617 din 11.05.2022  
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
  
 La proiectul de hotărâre  privind aprobarea obiectivului de investiții       
 ,, Digitalizarea UAT Comuna Cuca, județul Galați’’. 

 
_____________________________________________________________________

 Subsemnatul  Mihăiţă Vlad   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat 
 prin Sentinţa civilă nr.430/2016 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  

_____________________________________________________________________ 
 

  Prin inițierea prezentului proiect de hotărâre urmărim realizarea unei investiții  prin 
care să obținem  finanțare europeană nerambursabilă,  ceea ceva permite ridicarea  standardul 
administrației publice locale . 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 transparență la nivelul 
administrației publice locale și facilitarea interacțiunii cetățeanului cu Primăria Comunei 
Cuca. 
 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 - 

 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; 
 Având în vedere cu H.C.L. 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.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată,  cu modificările și compăletările ulterioare ; 
 În temeiul art.136 alin. (1) și art.155 alin.(3) lit.d)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative ;   
 Propune autorității deliberative proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de 
investiții ,, Digitalizarea UAT Comuna Cuca, județul Galați’’. 
  
 Față de acestea solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul  
aparatului de specialitate și avizul favorabil comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local Cuca .           
 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 ,  
     Mihăiţă Vlad 


