
 

 

 

 
 
 
 
 

                          H O T Ă R Â R E A  Nr.73 
             din 25 octombrie  2022  . 

 
privind: aprobarea achiziționării serviciilor de telefonie mobilă  pentru perioada 2022 – 
2024.   
 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 5481 din 19.10.2022 
  

       Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă ordinară  legal 
constituită  ;    

  
        Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la 
nr.5481 din 19 octombrie  2022 ;   
        Având în vedere  Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.5484 din 19.10.2022 ;  

      Având în vedere  avizul Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului local 
Cuca . 

      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 dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr.28/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
      Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, tinând seama de prevederile legale; 

      Având în vedere Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) , art.134 alin.(4) precum   şi art.139 alin.(3) 
lit.a) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ;             
 În temeiul art. 139 alin.(1) precum și art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 
   Adoptă prezenta  H O T Ă R Â R E  :   
 
     

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



Art.1.  Se aprobă  achiziționarea unui număr de 20 abonamente  pentru  servicii de  
telefonie mobilă  pentru perioada 2022 – 2024  pentru angajații primăriei comunei Cuca , la 
prețul de  7 euro pentru  19 abonamente și un abonament  pentru 7,5 euro .  
 Art.2. Cu  ducerea la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se  însărcinează 
primarul comunei  .  
 Art.3. Secretarul comunei   va comunica  prezenta hotărâre   Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi și primarului comunei  în  termenul prevăzut de lege și o va publica în 
Monitorul Oficial local. 
 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   
   Consilier  Negrea Gheorghe  
 
       
                  
             
          Contrasemnează,  

                Secretar UAT, A.Marin   


