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RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea  investiției ,,Amenajare loc de joacă în comuna 

Cuca, județul Galați’’ . 
 

              Subsemnatul Sandu Cristian având funcția de Insp. Protecție Civilă al UAT comunei 
Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind aprobarea 
investiției ,,Amenajare loc de joacă în Comuna Cuca, județul Galați’’ şi  în temeiul  art. 136 
alin.(8) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , cu 
modificările și completările ulterioare;  
  
 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 achziții publice al 
comunei Cuca, județul Galați, pentru anul 2022; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cuca nr.8 din 22 februarie 2022 privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2022, prin care la anexa rectificării bugetului local de venituri 
și cheltuieli pe anul 2022, la capitolul 67.02.05.71.01.30 – Alte active fixe a fost prinsă sumă 
necesară pentru începerea investiției; 

 

Ținând cont de următoarele: 
 
Considerații de ordin general: 
- Prezentul proiect are ca scop înființarea unui loc de joacă în comuna Cuca, județul 

Galați, motivat de faptul că în comuna nu există niciun loc de joacă amenajat dedicate 
copiilor și nu numai. 

- Prin realizarea acestui proiect, copiii din comuna Cuca se vor putea juca și recrea într-
un mod civilizat și curat, își pot dezvolta cultura generală, pot petrece timpul liber 

făcând diferite activități recreative, cu scop educațional și distractiv, unde pot să-și 
dezvolte creativitatea, imaginația și simțul petrecerii timpului liber în cadrul spațiilor 

verzi, nu doar în fața calculatorului. 
Obiectivul de investiție este amplasat, din punct de vedere administrativ pe teritoriul 

comunei Cuca, județul Galați Cvartal 74 Parcela 996 având o suprafață de 359 mp. 
 

Considerații economice: 
-Valoarea totală a investiției cu TVA (mii lei) = 129.692,43 lei din care:  
* valoarea lucrărilor cap. 4 (cheltuieli pentru investiția de bază) cu TVA (mii lei) = 

116.656,43 lei 
* Sursa de finanțare: Buget local 
* Durata de realizare a investiției:3 luni 
* Suprafața locului de joacă amenajat este de 359 mp. 
 



Parametrii geometrici ce urmează a fi proiectați: 
- Pardoseli din tartan cu diverse figurine și joculețe cu grosimea de 3 cm pe o suprafață 

de 147 mp; 
- Pavaje pentru alee pe o suprafață de 27 mp; 
- Complex de joacă pentru exterior; 
- Balansoar 3 m pe arcuri cu figurine 3D; 
- Ursuleț 3D pe arc; 
- Carusel cu figurine 3D și brațe oscilante pe înălțime; 
- Hintă cu 2 locuri; 
- Căsuță în formă de ciupercă; 
Astfel,  în conformitate cu  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din O.U.G.  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Local al UAT Comuna Cuca să 
dezbată şi să adopte proiectul de hotarâre privind aprobarea  investiției  ,,Amenajare loc de 
joacă în comuna Cuca, județul Galați’’. 

 
 
 
 

Intocmit, 
C. Sandu 


