
 

 

 

 
 
 

                  H O T Ă R Â R E A  Nr.36 
           din 23 iunie 2022  . 
privind: aprobarea Devizului estimativ de reparații al tractorului aflat în proprietatea 
comunei Cuca. 

Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;           
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 3238 din 15.06.2022 

       Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţa ordinară ;     
        Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la 
nr.3238 din 15 iunie  2022 ;   
        Având în vedere  Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.3249  din 15 iunie 2022  ;  
             Având în vedere  avizul Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului local;  
 Având în vedere Devizul estimativ prin care societatea ,,Mobile Service Belarus” a 
constatat faptul că, cutia de viteze nu funcționează în marșarier și că în celelalte trepte de 
viteză cuplează foarte greu 
        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; 
                 Având în vedere Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
                 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) , alin.(7) lit.n) precum  şi art.139 alin.(3) 
lit.a) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ;             
 În temeiul art. 139 alin.(1) precum și art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 
   Adoptă prezenta  H O T Ă R Â R E  :  
     

Art.1.  Se aprobă  Devizul  estimativ de reparații al tractorului aflat în proprietatea 
comunei Cuca .  
 Art.2. Cu  ducerea la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se  însărcinează 
primarul comunei  .  
 Art.3. Secretarul comunei   va comunica  prezenta hotărâre   Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi, primarului comunei și   și o va publica în Monitorul Oficial local în termenele 
prevăzute de lege .  
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
     Consilier Ionel Nedelcu    Contrasemnează,  

                Secretar UAT, A.Marin   
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