
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.3241 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 Grup de Acţiune Locală “Eremia Grigorescu 1863 Galaţi ”. 

 ___________________________________________________________________________ 
Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.430/2016  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
  
 Având în vedere   necesitatea  implementării  unor programe  de dezvoltare locală  pe 

perioade  scurtă şi medie.   

    

  Având în vedere  H.C.L nr.2 din 27.01.2015  privind participarea comunei Cuca, 
judeţul Galaţi cu alte autorităţi locale, ONG şi persoane  juridice, în calitate de membru 
fondator, la constituirea ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ „EREMIA 
GRIGORESCU 1863 GALAŢI”, şi aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţia 
 Având în vedere Hotărârea nr.3 din 23.02.2022   a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală 
“Eremia Grigorescu 1863 Galaţi”, în care se arată că în cadrul  Adunării Generale a Asociației 
Grup Acțiune Locală ” Eremia Grigorescu ” 1863 Galați,  întrunită în data de  23.02.2022 , s-a 
aprobat ca în acest an  cotizația să fie de 6.000 lei ;  
 Având în vedere  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii;                  
 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;   
  
 Având în vedere cele de mai sus consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre  
privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferentă anului 2022,  pentru Asociaţia Grup de Acţiune 
Locală “Eremia Grigorescu 1863 Galaţi ” , în sumă de 6000 lei aferentă anului 2022 .   

 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 23 iunie 2022  prezentul  proiect de hotărâre. 

  
 
     P R I M A R ,  
                Vlad Mihăiţă 


