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    H O T Ă R Â R E A  Nr.71     
    din 18 octombrie 2022  
 
 Privind: aprobarea depunerii proiectului:„ ”SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 
STRADAL CU DISPECERAT MONITORIZARE ÎN COMUNA CUCA , JUDEȚUL 
GALAȚI ” ,   în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de 
proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I1- Mobilitatea urbană 
durabilă,Sub-investiția I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –ITS/alte 
infrastructuri TIC, și a cheltuielilor aferente proiectului;  
_________________________________________________________________________ 
Inițiator: Vlad Mihăiță ,  primarul comunei Cuca , județul Galați ; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:  5401 din 17.10.2022 ;  

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

convocare de îndată din data de 18.10.2022;  
Având în vedere Referatul de aprobare a domnului  Vlad Mihăiță, primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.5401 din 17.10.2022 ; 
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate înregistrat sub nr.5402 din 17.10.2022 ;  
Având în vedere Rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate ;  
Având în vedere art. 120 alin. (1) și art. 121 alin (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
Având în vedere art. 8 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
Având în vedere prevederile art. 20 și art. 21 din Legea nr. 195/2006 - Legea cadru a 

descentralizării; 
Având în vedere  OUG 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 OUG 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  HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG 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 OUG 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 cap. 4, secțiunea 4.2, pct. 4.2.9 din Ordinul Ministrului Dezoltării, 
Lucrărilor publice și Administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — 
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Condiții 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  art.18 alin.(1) și alin.(2) din Legea 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

Având în vedere  art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele 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. 7 alin(2) și art. 1.166  din Legea 287/2009 privind codul Civil 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 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. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„b”, lit. „c”, alin.(4) lit.„d” și alin. (6) lit. 
„c” și alin. (7) lit. „d”, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.139 alin. (1 ) și (3) lit.a),  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

 
                      Adoptă prezenta      HO T Ă R Â R E  : 

 
Art.1  Se aprobă depunerea proiectului „Sistem  supraveghere video stradal cu 

dispecerat monitorizare , în comuna Cuca , județul Galați ”  în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – 
Fondul local, Investiția I1- Mobilitatea urbană durabilă, Sub-investiția I.1.2- Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde –ITS/alte infrastructuri TIC. 

Art.2.  Se aprobă Nota de fundamentare a investiției aferente proiectului „Sistem  
supraveghere video stradal cu dispecerat monitorizare , în comuna Cuca , județul Galați ”, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3.  Se aprobă descrierea sumară a proiectului „Sistem  supraveghere video stradal 
cu dispecerat monitorizare , în comuna Cuca , județul Galați ”conform Anexei nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.4. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „„Sistem  supraveghere video 
stradal cu dispecerat monitorizare , în comuna Cuca , județul Galați ”” în cuantum de 
436.070,374 lei , la care se adaugă  82.643,858 lei  TVA , potrivit Devizului general  Anexa 

nr.3 la  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.5. UAT comuna Cuca , județul Galați ,  se angajează să finanțeze toate cheltuielile 

neeligibile sau conexe, care asigură implementarea proiectului „Sistem  supraveghere video 
stradal cu dispecerat monitorizare , în comuna Cuca , județul Galați ”, astfel cum acestea vor 
rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractele de lucrări solicitate în etapa de 
implementare precum și cheltuielile privind mentenanța și serviciile asociate necesare, pe 
întreaga perioadă de durabilitate 
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Art.6. Se împuternicește reprezentantul de drept, Primarul comunei Cuca județul 
Galați, dl. Vlad Mihăiță , să semneze toate documentele necesare pentru obținerea finanțării și 
încheierea contractului de finanțare, precum și toate înscrisurile necesare pentru 
implementarea proiectului și decontarea cheltuielilor aferente. 

Art.7. Primarul comunei Cuca, județul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.        
  Art.8. 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 Gheorghe Negrea  
 
 
 
 
 
 
        CONTRASEMNNEAZĂ 
        SECRETAR GENERAL, 
                 Marin Angelică  


