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    RAPORT DE SPECIALITATE .  
 
  La proiectul de hotărâre privind  :aprobarea Studiului de oportunitate și 
fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management 
Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea 
serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special 
pentru reprezentantul UAT comuna Cuca  Județul Galați în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați 

    

 Subsemnatul Sandu Cristian având funcția de Insp. Protecție Civilă al UAT comunei 
Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre  mai sus menționat şi în 
conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
   
 Având în vedere solicitarea A.D.I. Ecoserv Galați , nr.368 din  18.08. 2022  cu privire 
la modificarea documentelor privind  atribuirea contractului de operare a centrlui 
Managemental Deșeurilor și a Stației de Transfer de la Valea Mărului , județul Galați  . 

 Având în vedere prevederile art. 229 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 7 alin (1) din Legea 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin.( 3),art. 13  alin. (3), art. 22, art. 32 alin. (2) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 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 ;   
             În temeiul  art.155 alin.(5) lit.c)  din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;  

 Față de acestea considerăm oportun şi legal  iniţierea prezentului proiect de hotărâre,  
prin aplicarea prevederilor sale se  va  crea cadrul legal pentru furnizarea serviciului de 
salubrizare pentru  locuitorii localității noastre. 
 
 
 Faţă de cele prezentate solicităm  Comisiilor de specialitate să acorde aviz  favorabil 
proiectului  de hotărâre , iar membrilor Consiliului local să dezbată prezentul proiect de 
hotărâre iar în final să hotărască.  
 
          ÎNTOCMIT,      
                C. Sandu   


