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    REFERAT  DE APROBARE   
 
 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general și a 
documentelor aferente obiectivului de investiție ,,Amenajare piață agroalimentară în 
comuna Cuca, sat Cuca, tarla 50, parcela 672 - 673, număr cadastral 105629, 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 necesitatea atragerii de fonduri pentru demararea  lucrărilor la 

obiectivul de investiții ”Amenajare piață agroalimentară în comuna Cuca,, județul Galați ” ,  

 Având în vedere posibilitatea atragerii  acestor fonduri de la Compania Națională de 

Investiții unde este necesar prezentarea unui Deviz general actualizat  cu noile prețuri la 

materiale și manoperă  :  

   Având în vedere informarea de către Compania Națională de Investiții cu privire la 
introducerea pe lista de sinteză a obiectivului de investiție menționat anterior, în subprogramul 
,,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 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 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.155 alin.(4) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ   ;           
 Propunem iniţierea proiectului de hotărâre privind hotărâre privind aprobarea 
reactualizării devizului general și a documentelor aferente obiectivului de investiție 
,,Amenajare piață agroalimentară în comuna Cuca, sat Cuca, tarla 50, parcela 672 - 673, 
număr cadastral 105629, 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 consecință 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 
extraordinară de îndată din 5 octombrie  2022    prezentul  proiect de hotărâre. 
   
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 
 


