
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     
COMUNA CUCA                                                     Înregistrat la nr.3242 din 15.06.2022 
P R I M A R ,  
    REFERAT DE APROBARE   
 

 La proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii contractului de 
salubrizare încheiat cu operatorul  SC GEMINA SERVEXIM SRL, ca urmare a creșterii 
cheltuielilor directe.   
_____________________________________________________________________________ 
    Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020    a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
  
 Având în vedere necesitarea continuării activității de colectare  separată și transport 

separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din 

industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat de la populație și agenți economici, în 

condițiile creșterii substanțiale a prețurilor la carburanți precum și a altor cheltuieli directe  ; 

 Având în vedere adresa nr.324/15.06.2022  a  SC GEMINA SERVEXIM, prin care 
denunță ajustarea  valorii contractului de servicii  nr.6422 din 28.12.2022. 
     Având în vedere HCL nr. 74 din 16 decembrie 2021 privind delegarea gestiunii 
Serviciului Public de Salubrizare al comunei Cuca, pentru anul 2022 către firma SC GEMINA 
SERVEXIM SRL;  
   Având în vedere Contractul de servicii nr.6422 din 28.12.2021  încheiat 
între UAT comuna Cuca și  SC GEMINA SERVEXIM SRL loc. Petrești , comuna Vânători  
, județul Vrancea;  
    Având în vedere  Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 , 
republicată  ,   cu modificările și completările ulterioare ;  

 Având în vedere Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de utilități publice nr.109/2007 – privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 
serviciului de salubrizare a localității. 
   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.155 alin (4) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;                                                                                                                            

  Propun  proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii contractului de 
salubrizare încheiat cu operatorul  SC GEMINA SERVEXIM SRL, ca urmare a creșterii 
cheltuielilor directe. Ajustarea  fiind de la suma de 2600 lei pentru o cursă la suma de 3200 lei   

Faţă de acestea  solicit   raport de specialitate  compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate şi aviz favorabil  celor trei  Comisii   din cadrul Consiliului local .  
            În consecinţă 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 


