
    

 

 

 

            H O T Ă R Â R E A  Nr.63 
                       din 22 septembrie  2022 . 
 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul 
de investiții ” Înființare teren multifuncțional la Școala Gimnazială Sf. Gheorghe comuna 
Cuca , județul Galați ”.   
______________________________________________________________________________              
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul  Galați ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :4829 din 16.09.2022 ; 
 
 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă ordinară , legal 
constituită  ; 

 

 Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.4829 din 
16 septembrie 2022 ;   
 Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.4830 din 16 septembrie 2022  ;  
 Având în vedere  Rapoartele de avizare ale Comisiilor  de specialitate  din cadrul 
Consiliului local ;                       
 Având în vedere cu H.C.L. nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe anul 
2022 și a H.C.L. nr.8  din 22.02.2022 privind rectificarea 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.5 alin.(4) și Anexa nr.11 din Hotârâre a Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul cadru-al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cuy modificările și 
compeltările ulterioare; 

 Având în vedere  art.41 și art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de investiții și 
documentațiile tehnico-economice; 
 Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
completările ulterioare ;           
 Având în vedere Hotărârea Guvernului  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului - cadru din  Legea nr.98/2016  privind achiziţiile publice ;    
 Având în vedere Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. e) precum   şi art.139 alin.(3) lit.e) din  Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 

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



    În temeiul prevederilor  art. 139 alin.(1) și (3)  lit.g)  și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        
    Adoptă  prezenta : H O T Ă R Â R E :  

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiții ” Înființare 
teren multifuncțional la Școala Gimnazială Sf. Gheorghe comuna Cuca , județul Galați ”:  
Valoare toatala a investitiei: 352.107 lei cu TVA, din care: 

- C+M  = 333.200 lei cu TVA 
- Servicii de proiectare 11.900 lei cu TVA; 
- Servicii de dirigenție – 3927 lei cu TVA; 
- Comisioane, cote, taxe, costul creditului – 3080 lei cu TVA. 

Durata de realizarea a investiției este de 3 luni. 
Caracteristici tehnice proiectate:  
- Suprafața teren artificial 755 mp; 
- Dimensiuni teren minifotbal: 17x38 m; 
- Dimensiuni teren tenis: 10,97x23,77; 
- Lățimea liberă între marginea teren și împrejmuire: 0,90-1,00 m 

Suprafața de joc, 755 mp, se va păstra urmând a se realiza peste următoarea stratificație: 
- Gazon artificial premium multisport, înălțime fir iarbă 20 mm, polietilenă, fire gazon 1000 

gr/mp; 
- Beton C25/30-12 cm armat cu plasă sudată de 4 mm; 
Gazonul artificial va avea marcaje trasate pentru teren de minifotbal și teren de tenis. 

 Art.2. Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții ” Înființare teren 
multifuncțional la Școala Gimnazială Sf. Gheorghe comuna Cuca , județul Galați, potrivit Anexei 

la prezenta hotărâre parte integrantă din aceasta .   
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Cuca cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate .  
 Art.4.Secretarul UAT  comuna Cuca , va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituției Prefectului – județul Galați , primarului comunei Cuca și o va publica în Monitorul 
Oficial local la termenele prevăzute de lege  . 
 
  
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 
   Consilier Negrea Gheorghe     
     

           Contrasemnează   
         Secretar gen., Marin Angelică 
  


