
R O M Â N I A                                                                             Nr.1551 din 15.03.2022 
JUDEŢUL GALAŢI           
COMUNA CUCA  
P R I M A R  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind accesul public, gratuit la investiția ,,Modernizarea rețelei 
de drumuri de interes local în comuna Cuca, județul Galați, pentru Strada Valea Adâncă’’ 

 Subsemnatul Sandu Cristian, având funcția de Insp. Protecție Civilă în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului 
de hotărâre privind accesul public, gratuit la investiția ,,Modernizarea rețelei de drumuri de 
interes local în comuna Cuca, județul Galați, pentru Strada Valea Adâncă’’ 

Având în vedere: 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 - LEADER,  
subMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
dezvoltare locală; 

- Hotărârea Consiliului Local al UAT Comuna Cuca nr.62 din 28 septembrie 2018 
privind implementarea proiectului ,,Modernizarea rețelei de drumuri de interes local 
în Comuna Cuca, județul Galați, pentru Strada Valea Adâncă’’ 

- Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C1920072R210721805252 din data de 
12.09.2019, încheiat între UAT Comuna Cuca și Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurarle; 

- Strategia de Dezvoltare a Comunei Cuca aprobată prin HCL nr.54 din 27 octombrie 
2015; 

- Contractul de lucrări nr.3024 din 26 mai 2020, încheiat între UAT Comuna Cuca și 
S.C. GENDAV S.R.L.;  

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6191 din 09 decembrie 2020; 
 

Subliniind necesitatea îndeplinirii condițiilor de exploatare aferente Programului Național 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 – LEADER, subMăsura 19.2 - ,,Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală’’ precum și respectarea 
obligațiilor asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă nr. 
C1920072R210721805252/2019, încheiat între UAT Comuna Cuca și Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale; 

 
În baza prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului  Local al 
UAT Comuna Cuca dezbaterea și adoptarea proiectului de hotarâre privind accesul public, 
gratuit la investiția ,,Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Cuca, 
județul Galați, pentru Strada Valea Adâncă’’, proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 
19 – LEADER, subMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare locală. 

 
Întocmit 
C. Sandu 


