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    REFERAT DE APROBARE   
 
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea  investiției ,,Amenajare loc de joacă în 
comuna Cuca, județul Galați’’ . 
 
__________________________________________________________________________________ 

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

 Necesitatea și oportunitatea prezentului proiect de hotărâre este reprezentată de 

nevoia  existenței unui loc de joacă pentru copiii localității noastre , un loc în care părinții 

să-și însoțească copii și să-și petreacă o parte din timpul lor liber ;   

 
  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cuca nr. 2 din 27 ianuarie 2022 privind 
aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual de achiziții publice al 
comunei Cuca, județul Galați, pentru anul 2022; 
   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.(4) lit.a)   din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;    
 
 Consider oportun și legal  iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea  
investiției ,,Amenajare loc de joacă în comuna Cuca, județul Galați’’ . 
    
 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 marte   2022    prezentul  proiect de hotărâre. 
 
 
  
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 
 


