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    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea Deviziului estimativ de reparații al 
tractorului aflat în proprietatea comunei Cuca. 

_____________________________________________________________________________ 
    Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020    a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
  
  

 Având în vedere referatul conducătorului auto nr.3146 din 09.06.2022, prin care aduce la 
cunoștința conducerii, că tractorul din dotarea UAT comuna Cuca prezintă defecțiuni la caseta de 
direcție ( cuplarea greoaie a transmisiei în treptele de viteză a tractorului); 
 Având în vedere Devizul estimativ prin care societatea ,,Mobile Service Belarus” a 
constatat faptul că, cutia de viteze nu funcționează în marșarier și că în celelalte trepte de viteză 
cuplează foarte greu; 
 Având în vedere că tractorul deservește populația comunei, fiind utilizat pentru lucrările 
de întreținere a spațiilor verzi, transportul crengilor în urma toaletarii copacilor și arbuștilor aflați 
pe domeniul public, întreținerea drumurilor comunale pietruite prin transportul de pietriș, 
desfășurarea activitățiide salubrizare a căilor publice în comuna Cuca, asigurând prestarea 
serviciului în regim de continuitate pe toata aria comunei, cu respectarea condițiilor tehnice, 
specifice fiecărei activități de salubrizare a domeniului public (carosabil, trotuare și spații verzi). 
 Având în vedere vechimea utilajului, achiziționat în anul 2013, starea sa tehnică impune 
repararea întregului sistem de cuplare  și transmisie. 
     Având în vedere cu H.C.L. 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  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 ;     
  Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Deviziului estimativ 
de reparații al tractorului aflat în proprietatea comunei Cuca. 

            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 


