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COMPARTIMENT CONTABILITATE 
IMPOZITE SI TAXE. 
 

 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de telefonie mobilă  pentru 

perioada 2022 – 2024.  
 

            
 
  Subsemnata, Gherghe Iuliana referent superior în cadrul compartimentului financiar 
contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca, având 
în vedere solicitarea initiațorului proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
serviciilor de telefonie mobilă  pentru perioada 2022- 2024. 
 Având in 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 H.C.L. nr.1 din 23 iunie 2022 privind modificarea organigramei și 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca, județul Galați; 
 Tinând cont de art.29 alin. (2), lit.d) coroborat cu alin. 7 lit.s) alin. (14) din Codul 
Administrativ adoptat prin O.U.G. nr.57/2019 privind, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere renegocierea acordului-cadru pentru serviciile de telefonie mobilă, și 
achiziționarea a două abonamente suplimentar pentru a beneficia în continuare de aceste servicii 
și pentru a asigura buna desfășurare a activității UAT Cuca, asigurarea serviciilor mobile pentru 
compartimentele din organigrama instituției, s-a incheiat un contract de telefonie mobilă cu un 
furnizor autorizat cu acoperire în zonă. 
 Având în vedere referatul de necesitate nr. 1072 din 22.02.2022 pentru achizitionarea 
serviciilor de telefonie mobilă; 
 Potrivit contractului nr. 100/10/02/04/19014 din 14.10.2020, s-au prevăzut un numar de 
19 abonamente de telefonie mobilă, în valoare de 7 euro/ abonament, și un număr care nu face 
obiectul contractului actual în valoare de 7,5 euro , în total 20 numere .  
 Valoarea abonamentului a fost determinată ținând cont de valoarea contractelor de 
servicii anterioare și are o durată de 24 de luni, din 22.02.2022 până la data de 22.02.2024. 



 Serviciile asigurate  pentru cele 20  numere sunt  următoarele :  
- serviciul asigură un număr nelimitat de minute în rețea; 
- serviciul asigură un număr nelimitat de SMS-uri în rețea; 
- serviciul asigură minute nelimitat în afara rețelei; 
- serviciul asigură SMS-uri în afara rețelei; 
- serviciul asigură un număr nelimitat de date naționale și în Roaming Grupa 0; 
- serviciul asigură un număr nelimitat de minute incluse în Zona 1³; 
 

Față de acestea solicităm aviz favorabil Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
local. 

În consecință solicităm membrilor Consiliului local ca în sedința ordinară din 25 
octombrie 2022   să dezbată iar în final să aprobe prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 
 

Referent superior, 
Gherghe Iuliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


