
 
 
 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.67 

                         din  13 octombrie 2022   .                               
 
privind: aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de 
investiție:,,Digitalizarea serviciilor comunei Cuca , județul Galați , în cadrul finanțării 
din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, social și teritorială - Componenta 
C10 – Fondul local.  
 __________________________________________________________________________________              

Inițiator : Vlad Mihăiță : primarul comunei Cuca , județul  Galați ;             
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :5331 din 12.10.2022  ; 
_________________________________________________________________________ 

 
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţa extraordinară de 

îndată din 13 octombrie 2022   , legal constituită; 
 

  Având în vedere  referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrată la nr.5321 
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. 5325 din 12.10.2022    ;  

Având în vedere  Raportul de avizare   al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul 
Consiliului local ;  
 Având în vedere  Ordonanța de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,modificarea şi completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 
prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență. 
 Având în vedere  art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale;, republicată , cu modificările și completările ulterioare ;  

 Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
 Având în vedere cu H.C.L. nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2022; 

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

 



            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.129 alin.(4) lit.a ), lit.e),  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 ;  

 
   Adoptă  prezenta  H O T Ă R Â R E :  
 
 Art.1Se aprobă depunerea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție: 
,,Digitalizarea serviciilor comunei Cuca , județul Galați ”  în cadrul finanțării din fondurile 
europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 
Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local, 
conform Anexa 1 – Nota de fundamentare (Descrierea investiţiei propusă a fi realizată prin 
proiect pentru obiectivul de investiție). 
 Art.2. Se aprobă valoarea eligibila a proiectului ,, Digitalizarea serviciilor comunei 
Cuca , județul Galați ” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială 
și teritorială - Componenta C10 – Fondul local, în cuantum de 1.598.745,28 lei fară TVA 
(echivalentul a 324.770 eur), respectiv 1.902.506,88 lei l cu TVA din care: 
• Cheltuieli eligibile 1.598.745,28 lei, in conformitate cu prevederile ghidului 
solicitantului. 
• Cheltuieli neeligibile totale 303.761,6 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor 
eligibile. 
 Art.3.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului Digitalizarea serviciilor comunei  Cuca . județul Galați ”, pentru implementarea 
tuturor activităților în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei Cuca , 
județul Galați .  
 Art.4. Consiliul Local al comunei  Cuca , județul Galați  va asigura rectificarea 
bugetului local la momentul constituirii surselor de venit, precum și oricând pe parcursul 
proiectului, în eventualitatea suportării unor cheltuieli conexe sau neeligibile. 
 Art.5. Se vor asigura întreținerea/ mentenața /sustenabilitatea investiției, achiziționate 
în cadrul proiectului. 
 Art.6 Se numeşte reprezentant legal al proiectului, domnul. Vlad Mihăiță primarul 
Comunei Cuca , județul Galați .  
 Art.7. Primarul Comunei Cuca , județul Galați  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art.8. Se aprobă nota de fundamentare, Anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.9. Se aprobă durata totală a proiectului de 18 luni. 
 Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată,  în termenul prevăzut de lege , Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Galaţi, primarului comunei și va fi publicată în Monitorul official local   
prin grija secretarului comunei Cuca . 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
Consilier  Negrea Gheorghe  
 
                Contrasemnează  

                  Secretar UAT, Marin Angelică 


