
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI                                              Înregistrat  nr. 3239 din 15.06.2022 
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2022,  
pentru Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară  “ ECOSERV Galaţi”. 
__________________________________________________________________________ 
   Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.76/2020   a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
___________________________________________________________________________ 
        

  
 Având în vedere prevederile cap. IV , art.3 alin (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008 
privind aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cuca  nr. 21 din 23.08.2011  privind 
aderarea UAT Cuca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați; 
 Având în vedere adresa nr.3227 din 15.06.2022 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați, prin care se comunică valoarea cotizației aferentă anului 
2022  în sumă de  2028 lei, conform prevederilor statutare; 
 Având în vedere prevederile art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați; 
 Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021  pentru anul 2022; 
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2022 ;   
            Având în vedere  art.155 alin.(4) lit.a) precum și  alin.(5) lit.d) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 Având în vedere art.136 alin.(1) şi alin.(8) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;  
  Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei 
aferentă anului 2022,  pentru Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară  “ ECOSERV Galaţi”. 
  
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. a)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa  
ordinară din  prezentul  proiect de hotărâre. 
. 
  
 
     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad  


