
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.68 
                      din  12 octombrie 2022 . 

 
 privind:  actualizarea devizului general aferent obiectului de investiție “Sistem de 
supraveghere video stradal în comuna Cuca , judeţul Galaţi.” 
______________________________________________________________________              
Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul  Galați ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 5322 din 12.10.2022 ; 
 

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă 
extraordinară de îndată din 13.10.2022 , legal constituită  ; 

 
  Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.5322 
din  12 octombrie 2022 ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.5326 din 12 octombrie 2022     

Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local ;   
 Având în vedere Programul National de Dezvoltare Rurală – program finanțat de 
Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea 
Rurală.  

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru măsura 04/6B – Infrastructură socială și 
economică europene – Aria de aplicabilitate (teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863), 
prin care UAT COMUNA CUCA a fost introdusă în ghidul menționat anterior. 

Având în vedere art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată;  
 Având în vedere cu H.C.L. 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. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
 Având în vedere art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
 Având în vedere art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată cu modificările și compăletările ulterioare , potrivit căruia :     
 Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 
comletările 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  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;    
 În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.d) precum și art.196 alin.(1) lit.a)  din  
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ;  

 
    

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

 



   Adoptă  prezenta  H O T Ă R Â R E :  
 
 Art.1.Se aprobă  actualizarea devizului general al obiectivului de investiție “Sistem de 
supraveghere video stradal în comuna Cuca , judeţul Galaţi”, potrivit Anexei la prezenta 
hotărâre, parte integrantă din aceasta .  
  Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de primarul comunei 
Cuca .  
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată,  în termenul prevăzut de lege , Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Galaţi, primarului comunei și va fi publicată în Monitorul Oficial local 
prin grija secretarului comunei Cuca . 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
Consilier Negrea Gheorghe  
                     

                 Contrasemnează  
                  Secretar UAT, Marin Angelică 


