
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.889 din 14.02.2022 
CO MUNA CUCA  
P R I M A R  
 
 
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului 
comunei Cuca, județul Galați,  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
„Intercomunitară Serviciul Regional Apa Galaţi”. 
____________________________________________________________________ 

Vlad  Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
  

 
  Având în vedere adresa nr.22  din 21.01.2022 a  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” înregistrată la nr.465 din 26.01.2022 prin 
care se solicită acordarea unui mandat special pentru reprezentantul comunei Cuca în A.G.A. 
ADI "Serviciul Regional Apa Galați ;  
 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 
şi canalizare,  cu modificările și completările ulterioare ;  
   Având în vedere cu HCL nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2021; 
             Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022 ;    
  Având în vedere  art.155 alin.(5) lit.c)   din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;    
 
 Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre acordarea unui mandat special 
Primarului comunei Cuca, județul Galați,  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
„Intercomunitară Serviciul Regional Apa Galaţi”. 
 
    
 Faţă de acestea solicit  avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local şi  
raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 
 
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), 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 22 februarie  2022    prezentul  proiect de hotărâre. 
 
 
  
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 
 


