
 

 

 

 
 
 

       H O T Ă R Â R E A   Nr.46 
       din  23 iunie 2022  . 

 
privind: acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare ” al comunei Cuca , județul Galați . 
_________________________________________________________________________  
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :  3311 din 20.06.2022   
___________________________________________________________________________ 

 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă  ordinară ; 
  Având în vedere  Referatul de aprobare prezentat de inițiatorul proiectului de hotărâre 
, înregistrat la nr.3311  din 20 iunie 2022 ;     
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.3330 din 20 iunie 2022 ;   
 Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local; 
 Având în vedere prevederile  Anexei nr.7  la modelul orientativ al statutului unităţii 
administrativ - teritoriale, prevăzut în Ordinul nr.25/2001 pentru aprobarea modelului 
orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;       
   Având în vedere cu HCL 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 şi completările ulterioare;  
 Având în vedere  art.129 alin.(13) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;      
  În temeiul art. 139 alin.(1) și alin.(3) lit.g) 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 Procedura  privind  acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare” al 
comunei Cuca , județul Galați , potrivit Anexei la prezenta hotărâre , parte integrantă din 
aceasta .            
 Art.2. Se acordă Titlul de  ”Cetățean de onoare” al comunei Cuca , județul Galați:  
 - d-lui -  profesor Nică Lupu  –  scriitor cu mai multe volume publicate ;   
 - d-nei  dr.  Maria Stoica , medic recunoscut pe plan județean ;    
 - d-nei asistent medical Ileana Neculiță ;   
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 - d-lui Gică Axente – fost vicecampion național de box a reprezentat cu cinste 
România în întreceri  interne și internaționale  ;       
 - d-lui  Zaharia Felea  , fost vicecampion național la lupte greco-romane , a reprezentat 
cu cinste România în plan intern și internațional;        
 - d-lui  col.ing. Mitică Sandu ,   om politic activ care  și-a adus un aport deosebit,   
după anul 2012 , la bunăstarea localității noastre  .      
 - d-lui  lt. Săndel Marin  , erou al Revoluției române  din anul 1989 ,  rănit mortal  la 
Buzău în 25  decembrie 1989.         
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Cuca , prin 
înmânarea diplomelor  în cadrul festiv .        
 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi,  primarului comunei  și o va publica în Monitorul Oficial local ,  în termenul 
prevăzut de lege.  

  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
   Consilier  Ionel Nedelcu  
 
 
 
 
         
      Contrasemnează 
             Secretar  UAT, A.Marin 
         
      


