
   
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.4829 din 16.09.2022 
CO MUNA CUCA  
P R I M A R, 
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
 Proiect de hotărâre 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 ”.   
___________________________________________________________________________ 
Vlad  Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  

  
 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;  
 În temeiul art.155 alin.(4) lit.a) ) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare 
 Consider oportun inițierea proiectului de hotărâre  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 
 Faţă de acestea solicit  avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local şi  
raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

 În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art. 90 alin.(1) , 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 22 septembrie 2022 prezentul  proiect de hotărâre. 

 
     P R I M A R ,  
                 Vlad Mihăiţă  


