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JUDEŢUL GALAŢI           
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
Comp:Achiziții Publice  

RAPORT DE SPECIALITATE 

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.   
 
 Subsemnatul Sandu Cristian, având funcția de Inspector Pr. Civilă în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca, având în vedere solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre 
privind implementarea proiectului ,,Elaborarea/Actualizarea studiilor de fundamentare și de 
specialitate a PUG comuna Cuca, inclusiv în format GIS’’. 

Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul 
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, modificată și completată; 

În conformitate cu Ordinul Ministrului, Dezvoltării Lucrărilor Publice, și Administrației 
nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene 
aferente Planului Național de de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local. 

Obiectivul elaborării/actualizării în format GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană – cod 4-011- Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, 
aplicații (100% Digital Tag) este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a 
oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a 
informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a 
teritoriului și de urbanism. Investiția are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea 
următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic General/PUG, Plan de Amenajare a 
Teritoriului Județului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM, Plan 
Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD. 

Suma solicitată pentru investiției, de către UAT comuna Cuca este de 90.000 euro, 
respectiv 443.043,00 lei fără TVA, durata de implementare a obiectivului de investiție este de 36 
luni. 

 În baza prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului  Local al 
UAT Comuna Cuca dezbaterea și adoptarea proiectului de hotarâre privind aprobarea 
investiției ,,Elaborarea/Actualizarea studiilor de fundamentare și de specialitate a PUG 
comuna Cuca, inclusiv în format GIS’’, respectiv aprobarea cererii de finanțare, în vederea 
depunerii spre finanțare prin Planul Național de de Redresare și Reziliență  - Componenta 
C10 Fondul Locativ. 

Întocmit 
Sandu Cristian 


