
R O M Â N I A 
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COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente 
proiectului pentru obiectivul de investiții ”Elaborarea/ actualizarea studiilor de 
fundamentare și de specialitate, inclusiv în format GIS a Planului de Urbanism General 
comuna Cuca , județul Galați ”, respectiv aprobarea cererii de finanțare și depunerea 
acesteia prin Planul Național de Redresare și reziliență – Componenta C10-Fondul 
locativ.   
_________________________________________________________________________ 
    Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
___________________________________________________________________________ 
  

 Având în vedere Ordinul Ministrului dezvoltării , lucrărilor publice și administrației 
nr.999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific / Condițiile  de accesare a fondurilor europene 
aferente Planului Național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR 
/2022/C10, componenta 10- Fondul local ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere art.44  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu 
modificările și completările ulterioare ;   
 Având în vedere cu Hotărârea Consiliului Local  nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea 
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.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată cu modificările și compăletările ulterioare;  
  Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
comletările ulterioare  și a Normelor metodologice de aplicare a legii , aprobate prin  
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 , cu modificările și completările ulterioare;    
             Având în vedere art.155 alin.(5) lit.c)  din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;  
   Având în vedere art.136 alin.(1) şi (8) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;   
  Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului 
”Elaborarea/ actualizarea studiilor de fundamentare și de specialitate, inclusiv în format GIS a 
Planului de Urbanism General comuna Cuca , județul Galați ”, respectiv aprobarea cererii de 
finanțare și depunerea acesteia prin Planul Național de Redresare și reziliență – Componenta 
C10-Fondul locativ.  
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (2), lit. c)  
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 7 septembrie  2022    prezentul  proiect de hotărâre.   
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă  


