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    REFERAT DE APROBARE  
 
Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare ” al comunei 
Cuca , județul Galați .  
._____________________________________________________________________ 
Vlad  Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  

 
  
 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 art.155 alin.(2) lit. c) precum   şi art.139 alin.(3) lit.i) din  Ordonanţa 
de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare 
   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;    
 În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 Iniţiez  proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare ” al 
comunei Cuca , județul Galați  și propun acordarea acestui titlu unor personalități ale comunei 
Cuca , care în decursul anilor sau evidențiat în diferite  domenii de activitate și care și-au adus 
un aport deosebit  la recunoașterea localității noastre pe plan național și chiar internațional, 
 Astfel,  propune acordarea acestui titlu , după cum urmează   :     
 -  profesor Nică Lupu  –  scriitor cu mai multe volume publicate ;  
 -  dr.  Maria Stoica , medic recunoscut pe plan județean  
 - Gică Axente – fost campion național de box a reprezentat cu cinste România în 
întreceri  pugilistice ;  
 - lt. Săndel Marin  , erou al Revoluției române  din anul 1989 ,  rănit mortal  la Buzău 
în 25  decembrie 1989.  
 - Zaharia Felea  , fost campion național la lupte greco-romane , a reprezentat cu cinste 
România în plan intern și internațional;   
 -  col.ing. Mitică Sandu   în calitate de om politic  și-a adus un aport deosebit,   după 
anul 2012 , la bunăstarea localității noastre  .   
 
 Faţă de acestea solicit  avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local şi  
raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 
 
 



 Pe cale de consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. 
(4), lit. a) alin.(5) lit.c) , ale art.139 alin.(1) , alin.(3) 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 20 
aprilie 2022    prezentul  proiect de hotărâre .  
 
 
 
     P R I M A R ,  
                 Vlad Mihăiţă  


