
 
 
 
 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.65 
                     din  5 octombrie  2022  . 

 
privind:  aprobarea reactualizării devizului general și a documentelor aferente 
obiectivului de investiții ,,Continuarea lucrărilor la noul sediu al primăriei din sat Cuca, 
comuna Cuca, județul Galați. 
______________________________________________________________________              
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul  Galați ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 5133 din 04.10.2022 ; 
 

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă ordinară  ; 
 

  Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.5133 
din 4 octombrie  2022 ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.5135 din 4 octombrie  2022   ;  

Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local ;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.25 din 26.04.2018 privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului ”Sediu primărie în comuna Cuca , județul 
Galați ”. 

Având în vedere adresa nr.22927 din 23.05.2021emisă de către Compania Națională de 
Investiții prin care ne informează că obiectivul de investiții a fost introdus pe lista de sinteză a 
subprogramului ,,Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor’’  
aprobată cu Ordinul M.D.L.P.A. nr.668 din 06.05.2021. 

Având în vedere Ghidul de depunere  - Programul Național de Construcții de Interes 
Public sau Social finanțat de către Compania Națională de Investiții ;  

Având în vedere art.1 alin.(2)lit.j) , art.3 alin.(1)și art.4 alin.(1) și (2) din Anexa nr.,3 
la Ordonanța Guvernului nr.25/2001 ,  
   Având în vedere cu HCL nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2021; 
             Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022 ; 
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) , e), alin.(7) lit.p)  precum   şi art.139 alin.(3) 
lit.e) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare  ;           
 În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;   
 
 
   Adoptă  prezenta  H O T Ă R Â R E :  
 
 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   

 



 Art.1.Se aprobă  Devizul general reactualizat al obiectivului de investiții ,,Continuarea 
lucrărilor la noul sediu al primăriei din sat Cuca, comuna Cuca, județul Galați.  
 Art.2. Se aprobă predarea  amplasamentului situat în Cvartal 47 Parcela 646-647 , 
Carte Funciară 100617 în suprafață de 3233 mp ,  pe perioada realizării investiției, pe bază de 
protocol, liber de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
care va realiza investiția prin Compania Națională de Investiții – CNI S.A .  
 Art.3. UAT comuna Cuca , județul Galați , se obligă să asigure în condițiile legii 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și pentru organizarea de șantier. 
 Art.4. UAT comuna Cuca , județul Galați se obligă să asigure finanțarea pentru 
racordurile la utilități publice ( electric , apă , canal, etc.) 
 Art.5. UAT comuna Cuca se obligă ca după predarea amplasamentului și a obiectului 
realizat să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani . 
 Art.6.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de  primarul comunei 
Cuca . 
 Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată,  în termenul prevăzut de lege , Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Galaţi, primarului comunei și va fi publicată în Monitorul Oficial local,   
prin grija secretarului comunei Cuca . 
  

   
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Consilier Negrea Gheorghe  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   

                                   Contrasemnează  
              Secretar UAT , Marin Angelică 


