
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI      Înregistrat  la nr. 2614 din 11.05.2022 
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
    REFERAT DE APROBARE  
 
 La proiectul de hotărâre privind organizarea și finanțarea festivităților prilejuite 
de sărbătoarea Zilei comunei Cuca. 
___________________________________________________________________________ 

 Subsemnatul  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin 
Sentinţa civilă nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
 
 Având în vedere tradiţia sărbătorii  Zilei comunei Cuca , aşa cum a fost stabilit de 

către  Consiliul local Cuca  prin HCL nr.10 /1998 când  s-a hotărât ca  patronii spirituali ai 

comunei să fie Sfinţii Apostoli Petru şi  Pavel , iar sărbătoarea comunei să se ţină anual  la 

data de 29 iunie ;  

  
  Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.10/1998 privind  stabilirea patronilor 
spirituali ai comunei noastre „Sfinţii Apostoli  Petru şi Pavel „ care se sărbătoresc  la 29 iunie;  
      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; 
 În temeiul art.155  alin.(4) lit.a) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;      
 Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre    privind  organizarea și finanțarea 
festivităților prilejuite de sărbătoarea Zilei comunei Cuca. 
 Manifestările se vor desfăşura după cum urmează : slujba de pomenire la   statuia 
domnitorului Petru Rareş  din centrul comunei , după care celelalte manifestări pe terenul de 
sport al comunei .           
 Programul  şi activităţile propuse : ora 11,30 , săvârşirea slujbei religioase  de către 
preoţii celor două parohii,  iar în continuare vor lua  cuvântul   personalităţi locale  şi invitaţi .
  Ora 12,30  „ Dor de satul natal „  Spectacol literar muzical susţinut  elevii de la Şcoala 
Gimnazială Cuca  , care se va ţine în  sala mare a Căminului cultural .    
 Ora 17,00   Activităţile se vor desfăşura pe terenul de sport al comunei .   
 Va susţine un program de muzică o formație de lăutari și doi soliști vocali 
profesioniști.  Ora 20,00 Activităţi distractive  susţinute de participanţi locali .   
  Programul se va încheia la ora 22,00 .      
 Pentru asigurarea  finanţării acestor activităţi propun alocarea sumei de 25.000  lei din 
bugetul local la care se vor adăuga eventuale sponsorizări dacă acestea vor fi.   
 Faţă de acestea  solicit raport de specialitate   compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  şi avizul favorabil al  Comisiilor de specialitate  din 
cadrul Consiliului local .         
 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în şedinţa  ordinară din 19 mai 
2022    să dezbată acest proiect de hotărâre iar în final să  delibereze  .  

     P R I M A R ,   
     Vlad Mihăiţă 


